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Como se moldar aos obstáculos
do curto prazo e superá-los
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caminho para lidar com
a finitude dos recursos
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de negócios resiliente e voltado
ao futuro
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O foco da gestão de talentos para
o mercado de trabalho atual

Mensagem ao mundo corporativo

“Se há uma mensagem que
eu gostaria de deixar após oito
anos na liderança da Deloitte
é a de que não podemos perder
a oportunidade de interagir
com o novo, o diferente,
o inovador, o instigante.”
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Transformar, um esforço
sem fim
Existem basicamente dois momentos em que é
preciso mudar: quando há grandes desafios a serem
enfrentados – sejam internos ou externos – e em
situações nas quais tudo está se desenvolvendo
bem. Se, no primeiro caso, a transformação é um
imperativo para lidar com os entraves, no segundo,
costuma ser mais difícil colocá-la em prática.
Quando se trata de uma resposta a uma conjuntura
difícil de mercado, como a que vivenciamos nos
tempos recentes, se reinventar é tão importante que
se torna naturalmente uma prioridade. Entender
a complexidade do cenário e se dedicar de forma
propositiva a responder seus questionamentos
são os únicos caminhos possíveis para que uma
organização enfrente os percalços.
Porém, é justamente quando o mercado se mostra
positivo e a empresa parece oferecer internamente
as respostas adequadas para o momento próspero,
que as medidas de transformação acabam tendo
adesão mais difícil. Afinal, desafiar o status quo em
circunstâncias de relativo conforto requer muita
maturidade e ousadia.
Chamo a atenção para essa perspectiva porque
estou convicto de que essa fase de grandes desafios
econômicos do País será superada – como outras
tantas já o foram em períodos anteriores. E quem
for capaz de manter o fluxo atual de mudanças
internas mesmo após a retomada econômica sairá
seguramente na frente dos competidores. É certo
que ainda temos um caminho a trilhar até o Brasil
recuperar o seu crescimento. No entanto, mais
importante do que continuar a atravessar o deserto,
é ter a clareza de onde queremos chegar.

Esta é a quarta e última edição de
Mundo Corporativo a ter como tema central a
transformação dos negócios. É também a última de
uma série de 32 edições da revista em que assino
sua mensagem de abertura, como presidente da
Deloitte no Brasil. Conforme previsto nas regras de
governança de nossa organização, deixo esse posto
após ocupá-lo por dois mandatos consecutivos de
quatro anos cada e já me preparo para assumir –
como deve ser a transformação contínua nas carreiras
e nas empresas – o desafio de liderar grandes apostas
estratégicas da Deloitte no mercado.
Se há uma mensagem que eu gostaria de deixar
após oito anos na liderança da Deloitte é a de
que não podemos perder a oportunidade de
interagir com o novo, o diferente, o inovador,
o instigante. Tenho certeza de que o dilema da
transformação nunca mais deixará de ser uma das
principais preocupações dos CEOs das empresas.
Trata-se de quase uma arte: entender a dinâmica
externa e ajustar a estrutura interna para as
mudanças – ou, melhor ainda, se antecipar a elas,
de modo permanente.
Acredito no potencial e na capacidade de
resolução e transformação do empresariado
brasileiro, assim como no papel fundamental que
a Deloitte tem em sempre promover impactos
que realmente importam aos nossos clientes e à
sociedade brasileira.
Uma ótima leitura a todos!
Juarez Lopes de Araújo
Presidente da Deloitte
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Sobre esta edição

A foto e o filme das
tendências do mercado
O propósito de toda revista que lança uma
nova edição a cada três meses jamais será o de
proporcionar notícias aos seus leitores. Esta seria
uma pretensão ousada demais diante da atual
velocidade dos fatos e, principalmente, dos meios
de comunicação que disseminam novidades a todo
instante via internet.
No caso de Mundo Corporativo, existe um
propósito claro do ponto de vista editorial: sintetizar
para os tomadores de decisão do meio empresarial
os principais movimentos e tendências em curso,
no Brasil e no mundo, aos quais eles devem se
atentar, em benefício da competitividade de suas
organizações. “Informação e análise para decisores”
tem sido a expressão que acompanha o título na
capa da publicação. A ideia, portanto, é simples
e, ao mesmo tempo, extremamente desafiadora:
reunir tudo o que acontece de mais relevante no
ambiente de negócios – ou com impactos sobre ele
–, traduzir para o dia a dia dos gestores e indicar
caminhos a seguir.

Cerca de um ano atrás, a revista inaugurou
uma nova série de edições, sobre
“transformação de negócios”. O foco da
atual edição é abordar o sensível desafio de
conciliar o enfrentamento da crise de curto
prazo com a necessidade de se transformar
de forma estrutural para o longo prazo.
Esse princípio editorial implica um esforço que
também é da própria Deloitte, como organização
comprometida em estar na vanguarda do
pensamento corporativo – é preciso articular
os movimentos e as tendências sob grandes
“guarda‑chuvas” temáticos, construindo frentes
relevantes de abordagem aos executivos ou
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levantando bandeiras que indiquem pontos
de prioridade a focar. Foi nesse contexto, por
exemplo, que, quando o ciclo de desenvolvimento
que marcou o País por vários anos – baseado
no consumo e no mercado interno – começou
a indicar esgotamento, Mundo Corporativo
desenvolveu uma série de edições sobre eficiência
e produtividade, apontando alternativas para lidar
com o cenário de mudanças que despontaria logo
no horizonte.
Cerca de um ano atrás, a revista inaugurou uma
nova série de edições, sobre “transformação de
negócios”. Ao longo de quatro edições consecutivas,
a publicação tratou das disrupturas que hoje
impactam as cadeias setoriais da economia, das
necessidades de realizar reformas internas nas
próprias organizações, da importância de buscar
oportunidades emergentes em “oceanos azuis” do
mercado (incluindo uma entrevista exclusiva com os
autores da obra “A Estratégia do Oceano Azul”) e,
finalmente, do desafio de preservar estratégias de
longo prazo apesar das transformações aceleradas
que impactam a sobrevivência do próprio negócio
(tema da atual edição).
São, ao todo, 28 matérias – na forma de
reportagens, entrevistas e artigos –, com dezenas
de casos práticos de empresas e de especialistas
renomados trazendo exemplos e pontos de vista
sobre o porquê é preciso aproveitar o momento
conturbado dos negócios para implementar
modificações internas, se reposicionar no mercado
e buscar novos meios de competir – enfim, se
transformar em meio a um aparente caos. São
apenas quatro edições, mas poderiam ser mais
outras quatro – talvez, um tema permanente nessa
revista de negócios que já acumula 13 anos de
edições trimestrais ininterruptas.
A foto que tiramos nesta edição mostra, por um lado,
uma conjuntura econômica e de negócios que requer
respostas tempestivas, no curtíssimo prazo, com
agilidade e assertividade. No entanto, se tivéssemos

de escolher um recurso para retratar melhor essa
dinâmica, não seria a fotografia, mas o cinema. Afinal,
o empresariado se movimenta hoje incessantemente
para cuidar do presente e também do futuro do seu
negócio; ele vive uma transição contínua, que prevê,
o tempo todo, manter a operação atual e cuidar da
sustentabilidade para o amanhã.

empresas que precisam fazer ajustes na força de
trabalho, mas não podem perder o seu ativo mais
importante no longo prazo: os seus jovens talentos.
Para concluir as reportagens da edição, dois setores
estão com sua conjuntura “filmada” – o de saúde e
o de construção –, ambos fortemente impactados
por desafios simultâneos de curto e longo prazos.

O foco da atual edição de Mundo Corporativo é
justamente abordar o sensível desafio de conciliar
o enfrentamento da crise de curto prazo com a
necessidade de se transformar de forma estrutural
para o longo prazo, já que, no mundo todo, ocorrem
disrupturas cada vez mais frequentes, que não vêm
acompanhadas evidentemente da paciência de esperar
que as empresas do Brasil superem as dificuldades
econômicas do momento. A primeira matéria desta
edição trata explicitamente desse contexto.

Entre a foto e o filme, estão o trabalho diário dos
empresários e suas decisões tomadas, bem como a
criação e manutenção de estratégias para lidar com
todos os desafios impostos. Enquanto isso, Mundo
Corporativo continuará buscando a linguagem
mais adequada para contar boas histórias e sugerir
alternativas, em meio a um universo em plena
transformação. Nos negócios e nas revistas, sempre
será preciso ter muita sensibilidade para lidar com o
instantâneo, sem perder de referência a visão crítica
e a busca de um olhar propositivo para o futuro.

Na sequência, há uma reportagem que aborda
a busca da perenidade por parte de empresas
familiares que, em mais um passo pela
profissionalização, estão investindo em práticas
e ferramentas de gestão de riscos e políticas de
conformidade. As páginas seguintes tratam da
flexibilização do regime aduaneiro Recof, que
representa uma oportunidade para empresas
exportadoras, mas desde que invistam em outro
fator estrutural e de longo prazo: a informatização
da gestão. A chamada “Geração Millennials” é o
tema de outra matéria, que trata do dilema das

São apenas quatro edições
sobre transformação de
negócios, mas poderiam ser
mais outras quatro – talvez,
um tema permanente nessa
revista de negócios que já
acumula 13 anos de edições
trimestrais ininterruptas

mundocorporativo@deloitte.com

A Mundo Corporativo
e uma série de outros
conteúdos produzidos pela
Deloitte estão disponíveis em
www.deloitte.com.br
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Ponto de vista

Nos mares da
economia circular
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A velejadora britânica Ellen MacArthur relacionou a escassez
de recursos que enfrentava a bordo com a crise estrutural da
economia linear e não sustentável. Desde então, tornou-se
referência para empresas e governos que buscam
transformar os modos de operação para o longo prazo.
Por Léa De Luca
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D

epois de uma vitoriosa carreira de
mais de dez anos como velejadora,
que lhe valeu, inclusive, o título de
dame, concedido pela rainha Elizabeth
em 2005 – ano em que quebrou um
recorde na sua modalidade –, a britânica Ellen
MacArthur reinventou a si mesma e contribuiu
para ampliar o debate sobre a sustentabilidade
na economia de nossos tempos. Criou em 2010
a fundação que leva seu nome (Ellen MacArthur
Foundation – EMF) para acelerar a transição do
mundo rumo à chamada “economia circular” –
“regenerativa e reparadora” por natureza,
conforme ela própria classifica. Segundo Ellen, a
economia “linear”, em voga há décadas no mundo
capitalista, está perto do fim pelo simples fato de
que explora recursos naturais para produzir – e
esses recursos são finitos.
O conceito de economia circular surgiu nos
anos 70, mas ganhou impulso mais recentemente,
depois da criação da EMF. De certa forma, é uma
evolução de um dos tripés da sustentabilidade,
a responsabilidade social corporativa. Em vez de
apenas reciclar, a economia circular propõe um
novo modelo de produção, que evite resíduos.
Desde sua criação, a EMF vem inserindo a
economia circular na agenda de tomadores de
decisão no mundo dos negócios, do governo e
da academia. Seu trabalho se concentra em três
frentes: percepção e análises; educação; empresas
e governos.
A Universidade de São Paulo é uma de suas
instituições parceiras desde junho de 2015.
A EMF tem apoio de grandes conglomerados
globais, como Google, Philips e Cisco. Em 2013,
criou o programa Circular Economy 100 (CE100)
para apoiar projetos de economia circular e
ajudar empresas ao redor do mundo a fazer
a transição. No Brasil, a Natura faz parte do
programa desde o final do ano passado.
Segundo a EMF, a aliança trabalha para a
construção de capacidades de economia circular,
gerando mais de US$ 10 bilhões de benefícios
econômicos para os membros envolvidos. Leia,
a seguir, uma entrevista exclusiva concedida por
Ellen à Mundo Corporativo.
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Como você, uma velejadora profissional,
descobriu que a economia linear – baseada
em extrair, processar e descartar – estava em
xeque?
Quando você sai para navegar ao redor do mundo,
sem paradas, o seu barco é o mundo inteiro – e o
que você escolheu para levar é tudo o que você tem.
Desde alimentos, equipamentos médicos, roupas,
energia, pasta de dentes, até a última gota de diesel
para o gerador e o último pacote de alimentos, tudo
tem de ser administrado constantemente. Nenhuma
experiência na vida poderia ter me dado uma maior
compreensão da definição da palavra “finito”. O que
tinha no barco era tudo o que eu tinha – não havia
nada mais. Eu nunca antes havia traduzido essa
noção de “finito” que sentia a bordo para fora da
navegação, até o dia em que eu pisei fora do barco,
na linha de chegada, depois de ter quebrado um
recorde, em 2005. Eu percebi então que a economia
global não era diferente. Ela também é totalmente
dependente dos recursos finitos: metais, plásticos,
terrenos agrícolas, água fresca e combustíveis
fósseis. Eu tinha, inesperadamente, me deparado
com o meu maior desafio.
Como foi a decisão de fazer desta descoberta
da “finitude” da economia seu novo objetivo
de vida?
Foi como ter visto algo que espreita debaixo de
uma pedra. Eu tinha duas escolhas. Ou ignorava,
e continuava com o meu trabalho, meu sonho de
velejar ao redor do mundo, ou eu colocava esse
sonho de lado, decidida a aprender mais. Eu escolhi
a segunda opção e comecei uma nova jornada de
aprendizagem, falando com especialistas, cientistas,
acadêmicos e presidentes de empresas para
entender como a nossa economia funciona.
Como você começou a trabalhar com o
conceito de “economia circular”?
Quando eu comecei a contemplar esse assunto,
eu estava à procura de soluções, e rapidamente
se tornou claro que o caminho a seguir era mudar
o sistema operacional da economia, em vez de
apenas reduzir o impacto da atual. A abordagem
da responsabilidade social corporativa tradicional é
reduzir danos causados pelo atual sistema econômico.
No começo, eu também tentei mudar tudo o que
pude na minha própria vida, fazendo menos e usando

“Os sistemas naturais se regeneram, eles
não têm resíduos e tudo é metabolizado
ou usado. É um sistema operacional que
tem comprovadamente funcionado bem
e não é linear, mas circular.”

“O que eu tinha visto como um desafio
tornou-se uma oportunidade: uma nova
estrutura circular que poderia abrir
perspectivas positivas, e definir uma
direção clara. E foi com o objetivo
de acelerar a transição para uma
economia circular que lançamos a
Ellen MacArthur Foundation.”
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Ellen MacArthur: uma
fundação própria foi criada
para ajudar a acelerar a
transição do mundo para
uma economia circular

menos, a fim de reduzir o meu impacto no mundo.
Porém, eu me senti muito desconfortável com os
resultados dessa solução. Era como tentar fazer
algo durar um pouco mais no mar, mas, em última
análise, sabendo que não poderia durar para sempre.
Parecia que eu estava apenas comprando mais tempo.
Mesmo se todos nós mudássemos nossas vidas como
indivíduos, tanto quanto fosse possível, isso ainda
não resolveria o problema, especialmente com uma
economia e uma população global em crescimento.
Então, que abordagem poderia realmente funcionar a
longo prazo? A vida tem evoluído ao longo de bilhões
de anos usando continuamente materiais de forma
eficaz – será que não podemos aprender com isso? Os
sistemas naturais se regeneram, eles não têm resíduos
e tudo é metabolizado ou usado. É um sistema
operacional que tem comprovadamente funcionado
bem e não é linear, mas circular. Certamente
poderíamos redesenhar o sistema para usar melhor as
coisas, em vez de usá‑las e descartá‑las. Eu me senti
como uma criança novamente, com um foco único
em um objetivo. Primeiro, foi navegar ao redor do
mundo. Agora, era o de mudar a economia. Eu
podia ver exatamente para onde era necessário ir –
só tinha de trabalhar para chegar lá.
Como nasceu a ideia de criar a sua própria
fundação?
O que eu tinha visto como um desafio tornou-se
uma oportunidade: uma nova estrutura circular
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que poderia abrir perspectivas positivas e definir
uma direção clara. E foi com o objetivo de acelerar
a transição para uma economia circular que
lançamos a Ellen MacArthur Foundation. Em 2012,
a economia estava enfrentando um forte aumento
dos preços das commodities, impulsionado
principalmente pelo crescimento da demanda
chinesa depois de 2000. Esse aumento veio após
uma fase de declínio do preço real das commodities
no século 20, que, por sua vez, havia facilitado
o crescimento da economia linear. Com a alta
nos preços das commodities, veio um aumento
acentuado na sua volatilidade, exercendo ainda mais
pressão sobre o modelo linear e trazendo incertezas
para as empresas e para a economia como um todo.
À medida que os anos se passaram, esse cenário
evoluiu e os preços das commodities têm caído
em relação a 2012, mas a volatilidade continua a
ameaçar as empresas fortemente dependentes de
recursos primários finitos. O que tem continuado
a aumentar, no entanto, com a economia global,
são as externalidades negativas associadas à nossa
produção linear e seu modelo de consumo.
Como a Fundação se articula para acelerar a
transição para a economia circular? De onde
vem o apoio?
Temos parceiros globais que são algumas das
empresas líderes na adoção de princípios de
economia circular, como o Google, a Philips, e

“As empresas têm inovado rapidamente para
desenvolver modelos de negócios realmente
circulares. Muito trabalho, certamente, ainda
precisa ser feito, pois o sistema linear está
profundamente enraizado nos processos, bem
como no espírito das pessoas e empresas.”
muitas outras. Muitos dos nossos membros CE100
também estão incorporando profundamente
práticas de economia circular em seus negócios.
No entanto, naturalmente, a liderança da economia
circular e da inovação não se restringe a grandes
empresas. Como parte da nossa rede CE100,
também temos exemplos de empresas emergentes
inovadoras, aquelas com tecnologia, capacidade
ou processos próprios que podem desbloquear os
obstáculos ao progresso circular. Esses exemplos
são tipicamente desenvolvidos por empresas com
um volume de negócios anual de menos de US$
20 milhões. O programa também tem pequenas
e médias empresas, a espinha dorsal de muitas
economias, por meio de esquemas de apoios
governamentais.
Poderia apontar alguns avanços obtidos?
Alguns grandes progressos foram feitos para
divulgar a visão da necessidade de uma transição
para uma economia circular na prática. No final do
ano passado, a União Europeia lançou uma ampla
estratégia legislativa e um plano de ação global
para a economia circular. O Fórum Econômico
Mundial adotou a economia circular como um
tema abrangente em todas as suas vertentes de
trabalho, estabelecendo um conselho dedicado
a ele. As empresas têm inovado rapidamente
para desenvolver modelos de negócios realmente
circulares. Muito trabalho, certamente, ainda precisa
ser feito, pois o sistema linear está profundamente
enraizado nos processos, bem como no espírito das
pessoas e empresas. Vemos, porém, progressos

todos os dias, o que reforça a nossa determinação
para levar a cabo a nossa missão de acelerar a
transição para uma economia circular, regenerativa
e reparadora.
Como o Brasil se situa dentro desse processo?
Há algum engajamento, estudos ou projetos
em andamento?
Quando começamos a Fundação, em 2010, nosso
foco foi a Europa, uma economia desenvolvida e
relativamente escassa de recursos, mas sempre
soubemos que essa transição tinha de ser global.
Para explorar novos elementos do conceito de
economia circular, precisávamos olhar para as
economias emergentes. O Brasil, uma economia rica
em recursos, é também lar de modelos de negócios
inovadores – incluindo a agricultura regenerativa e
outros exemplos importantes de uso regenerativo
de ativos biológicos – e tem uma cultura de
inovação social vigorosa. Por isso, consideramos
que oferecia uma grande oportunidade. Na criação
da rede CE100 Brasil, no final de 2015, na sede da
[empresa] Natura, perto de São Paulo, entendemos
que havia uma aceitação das partes interessadas
brasileiras para explorar o conceito, e também vimos
o apetite na rede CE100 internacional para trabalhar
no Brasil, onde alguns membros têm presença
significativa. Mais recentemente, em março deste
ano, lançamos a segunda rede de satélites, nos
Estados Unidos, onde muitas empresas estão
aumentando a atenção para as oportunidades que
uma economia circular pode trazer para quem quer
capturar o valor de recursos e operações.
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Poder de
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escolha
A pergunta de bilhões de
reais está na agenda das
empresas: como manter um
modelo de negócios
resiliente e voltado ao
futuro, lidando, ao mesmo
tempo, com as atuais
pressões do curto prazo?
Por Léa De Luca

E

m meio às transformações e incertezas dos
caminhos da economia e da política nos
contextos nacional e internacional, como
manter um modelo de negócios resiliente e
que responda aos principais desafios desse
cenário, enquanto a empresa continua a atender à
demanda dos clientes e executar os seus planos de
crescimento?
Esta é uma das maiores preocupações das
organizações brasileiras hoje. As dificuldades
do presente, como falta de crédito e queda da
demanda – que, inclusive, já fazem algumas vítimas
fatais até entre empresas de grande porte –, são
conhecidas. Porém, é possível – e, até mesmo,
fundamental – enxergar novas oportunidades
e investir na descoberta de novos caminhos, ao
mesmo tempo que priorizar decisões com base na
realidade.
Gustavo Loyola, economista, ex-presidente do
Banco Central e sócio da Tendências Consultoria
Integrada, sintetiza o dilema em um ponto de
vista estrutural para lidar com essas questões.
“Mudanças são processos que acontecem histórica
e permanentemente nos ambientes em que as
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empresas operam e nos mercados com os quais
elas se relacionam, e fazem parte da gestão de uma
organização; elas precisam adaptar-se ao ambiente
mutável para sobreviver”, diz.
O problema, admite Loyola, é que atualmente as
empresas têm de lidar ao mesmo tempo com um
mundo em transformação e com um ambiente
extremamente complexo no curto prazo, o que
gera dilemas. “A empresa pode estar engajada em
um projeto de investimento para se adaptar a esse
novo mundo, a mudanças naturais do mercado,
mas a crise de curto prazo pode inviabilizar esses
investimentos. Muitas vezes, não há escolha, e é
preciso priorizar a sobrevivência de curto prazo
sobre os projetos de longo prazo”, diz.

Gustavo Loyola, da
Tendências: empresas
precisam lidar com o
dilema de um mundo em
transformação e de um
ambiente complexo no curto
prazo

Para Loyola, o grande desafio do Brasil continua
sendo o aumento da produtividade; ainda assim, o
País continua oferecendo grandes oportunidades:
economia madura, social e demograficamente,
grande potencial de consumo e de aumento da
produtividade da mão de obra – naturalmente, com
um esforço maior na área de educação.
Para José Paulo Rocha, sócio da área de Financial
Advisory da Deloitte, este é o momento para as
empresas fazerem um ajuste interno, focando
os produtos mais voltados para o futuro, com
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rentabilidade ainda mais alta pela inovação e
tecnologia agregadas. “Em relação à oferta de
serviços e produtos, as empresas precisam
aprender a identificar os mais antigos e
maduros, com margens baixas, tecnologia
obsoleta e concorrência mais acirrada, e se
desfazer de linhas menos produtivas, com
rentabilidade baixa e custo de capital alto.” Além
disso, complementa, “focar em profissionais mais
qualificados e em produtos com mais potencial de
futuro torna a empresa mais leve, mais enxuta e
com mais caixa”, afirma, acrescentando que, neste
momento, é importante evitar o endividamento,
principalmente em dólar.
Rocha aconselha ainda as empresas a aceitarem
regras do jogo diferentes das que estavam vigendo
dez anos atrás, com a economia em crescimento.
Ele lembra que estamos passando por um ciclo que
não será permanente, mas aceitar a realidade pode
fazer a diferença entre sobreviver hoje para colher
os frutos no futuro. “Hoje o mercado está com
pressão sobre preços, ninguém consegue aumentar
as margens. No entanto, quando a demanda
aumentar, a condição melhora. Por outro lado, o
market share não obedece a ciclos, então, é muito
importante preservar posição de mercado, mesmo
que, para isso, seja preciso fazer pequenos ajustes
de preços para baixo.”

“É importante pensar mais estrategicamente:
investir no que é novo, em tecnologias, processos
e modelos de negócio diferentes; eles demoram
para maturar, mas, em geral, empresas que saem
na frente tendem a ter vantagem competitiva na
retomada do mercado”, diz. Rocha alerta, porém,
para o risco de cortar investimentos a ponto de
comprometer o futuro, o que ele desaconselha.

de crescimento, a opção das empresas é
por fazer tudo. No entanto, depois da bonança,
vem a penúria. Agora, as pessoas estão vendo
que foram talvez longe demais na direção do
crescimento, não dá para voltar atrás. E esse
engessamento não ocorre apenas em grandes
empresas. Isso precisa mudar.”

A capacidade de ser flexível
O professor do Instituto Brasileiro de Mercado
de Capitais (IBMEC), Carlos de Lamare Bastian
Pinto, diz que muitas empresas brasileiras sofrem
de “engessamento” e que, em época de crise
e transformação, a solução é ser mais flexível.
“As empresas não podem reagir a momentos
difíceis sem um orçamento flexível. Incertezas
existem. É preciso considerar opções reais e fazer
planejamentos seguindo uma certa tendência, mas
prevendo sempre que isso pode não acontecer”,
diz, acrescentando que produtos devem poder ser
alterados e adaptados, e novos mercados precisam
ser explorados nesses momentos.

Assim como José Paulo Rocha, da Deloitte, o
professor do IBMEC defende o enxugamento das
estruturas, como propõe o método de gestão
criado pela Toyota e conhecido como Lean
(enxuto, em inglês), que, segundo o professor,
está em alta nas universidades americanas de
Stanford e Berkeley atualmente. “A sensação
que eu tenho é de que as empresas hoje estão
tentando apagar o incêndio, medir até que ponto
entraram na areia movediça, principalmente no que
diz respeito a endividamento”, diz. “A economia
brasileira tem baixa disponibilidade de capital
para o setor privado, e, com o aumento das
restrições nos bancos, as empresas estão tentando
sanear os passivos.”

Segundo o professor, a flexibilidade é uma
capacidade de grande valor, que aparece quando
há dificuldades e crise. “Quando estamos em tempo

Segundo Carlos Pinto, várias organizações
conseguiram escapar do pior – as que são
naturalmente flexíveis e menos endividadas, ainda

Carlos de Lamare Bastian
Pinto, do IBMEC: a
flexibilidade como uma
capacidade de grande valor,
que aparece quando há
dificuldades e crise

O mundo inteiro é o mercado
Para o economista-chefe global da Deloitte, modelo voltado aos investimentos externos
permitirá ao Brasil se tornar mais competitivo globalmente
As empresas brasileiras devem ver o
mundo como seu mercado, em vez
de priorizar o mercado interno. A
política de governo deve ser orientada
para promover as exportações e os
investimentos externos destinados
a apoiar essas exportações. Este é o
modelo bem-sucedido adotado pela
Coreia do Sul no passado. Não há
razão para que não seja aplicado no
Brasil.
A opinião é de Ira Kalish, economistachefe global da Deloitte. Para ele, o
Brasil tem muitos atributos positivos
consideráveis, o que deverá permitir
às empresas brasileiras competir
efetivamente em um campo de jogo

global. O tamanho do mercado
nacional permite economias de escala
suficientes para que as empresas
sejam competitivas, diz.
“No longo prazo, os efeitos das
questões políticas terão papel
importante na determinação do
caminho futuro da economia
brasileira”, prevê Kalish, que sinaliza
a possibilidade de que a economia
comece a se recuperar em 2017. “A
velocidade vai depender do ambiente
externo, bem como do ímpeto para
investir no Brasil. Além disso, um
roteiro político mais estável irá remover
a incerteza que tem paralisado as
decisões de negócios”, afirma.

Ira Kalish: Brasil tem muitos
atributos positivos, o que
deverá permitir às empresas
do País competir globalmente
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que com margem de retorno menor do que em
fase de opulência. São empresas menos expostas;
se o mercado encolhe, mas a empresa não tem
endividamento, ela consegue reduzir a produção
mais tranquilamente. Como exemplo, ele cita os
setores de alimentação, como restaurantes, que
podem se expandir, diminuir ou mudar o foco sem
grandes investimentos.

Nicola Tingas, da Sobeet:
importância de um
diagnóstico realista do
cenário e das perspectivas
para apoiar a revisão da
estratégia

Para o professor, além de se reestruturar, as
empresas estão pensando em formas de gestão
mais flexíveis para o futuro: orçamentos flexíveis e
abordagens menos engessadas e mais adaptativas e
versáteis. “Quando as empresas hoje descobrem um
nicho novo de mercado não mergulham de cabeça,
fazem testes antes, para saber o momento certo de
expandir”, exemplifica.
Revisão de estratégia
Nicola Tingas, economista do mercado financeiro
e diretor da Sociedade Brasileira de Estudos de
Empresas Transnacionais e da Globalização Econômica
(Sobeet), cita a crise de confiança e a aversão
crescente a risco como dois fatores que dificultam a
previsão quando a economia vai voltar a crescer. Por

isso, ele recomenda muita cautela e um diagnóstico
realista da situação da empresa neste momento.
“As empresas estão vendo cair suas margens e, ao
mesmo tempo, a oferta de crédito. Os bancos estão
com o pé no freio devido ao forte aumento dos
atrasos, primeiro das grandes empresas, agora, da
parte dos consumidores. A desalavancagem [quando
a empresa diminui a contratação e a rolagem de
empréstimos e utiliza mais recursos próprios do que
de terceiros] é enorme, as dificuldades já chegaram
ao setor de serviços, e até o setor público sofre com
a queda da arrecadação”, diz.
Existe uma lista de atitudes que todo gestor
sabe tomar: diminuir vendas e estoques, reduzir
escala e custos fixos (mudando para um imóvel
menor, por exemplo), aumentar eficiência e
produtividade e tentar novos nichos e novos
mercados. Quando nada disso é suficiente e não é
possível nem mesmo vender parte do negócio, só
um diagnóstico realista salva, diz Tingas. “O mais
difícil é mudar totalmente as referências, avaliar se
o mercado em que atua, mesmo melhorando, vai
voltar a dar lucro. Muitas vezes, mesmo fazendo

“É importante pensar mais
estrategicamente: investir no que
é novo, em tecnologias, processos e
modelos de negócio diferentes;
eles demoram para maturar, mas, em
geral, empresas que saem na frente
tendem a ter vantagem competitiva
na retomada do mercado.”
José Paulo Rocha, sócio da área de Financial Advisory da Deloitte
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ajustes, o lucro não justifica a alocação de capital
nem no longo prazo”, diz. “É preciso pensar
fora da caixa e rever a estratégia”, aconselha,
lembrando que muitos pequenos empresários do
comércio estão migrando para o e-commerce, uma
oportunidade trazida pela inovação tecnológica,
mas sem a mesma escala. “Tem empresa também
decidindo ir para o exterior, principalmente para
a América Latina – seja deslocando a produção
e serviços ou abrindo subsidiárias –, neste
momento em que a economia brasileira não está
compensando o investimento”, cita.
Para muitas empresas, a saída para os desafios atuais
pode incluir fazer uma mudança de rota profunda
em seu plano de voo, buscar opções e incorporar as
que sejam vitoriosas. Enfim, se reinventar.
Legados para além da economia
Gustavo Loyola, da Tendências, acredita que, para
além da questão puramente econômica, todo esse
atual ambiente do País trará mudanças permanentes
muito positivas, que vão contribuir para “mudar o
jeito de fazer negócios, e trará mais ética e mais
consciência dos riscos para os empresários”, afirma.

Por outro lado, continua Loyola, provavelmente
algumas empresas não vão ter mais a seu favor um
relacionamento privilegiado com o setor público.
“Não que seja necessariamente ilegal ou negativo,
mas estou falando de proteção tarifária, juros
subsidiados. O Brasil precisa que isso acabe, pois
o setor público está sem recursos para atender a
todas essas demandas. O ambiente de negócios
precisa ser mais favorável a todas as empresas. O
Brasil precisa de reformas profundas, que vão ter
efeitos positivos no longo prazo para as empresas,
mas, no curto prazo, vão afetar interesses
estabelecidos”, diz, lembrando que, para algumas
empresas, isso não é problema, mas outras
terão de se esforçar mais para se adaptar a
essa nova situação.
Ou seja, o desafio das empresas não está associado
apenas à dinâmica das atuais dificuldades
econômicas – e esta não é necessariamente uma
má notícia. Afinal, no pós-crise, as perspectivas de
mudança podem alavancar também outras esferas
das relações empresariais, compartilhando legados
que ajudem a construir ciclos de crescimento
mais sustentáveis.
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A gestão
de um legado
Na busca pela perenidade, as empresas familiares trilham,
cada vez mais, o trajeto da profissionalização, que passa por
práticas robustas de governança corporativa, revisão de
processos e identificação de talentos no mercado.
Por Marco Antonio Barbosa

20 | Mundo Corporativo nº 52 | Abril-Junho 2016

P

eriodicamente, o Centro de Negócios
Familiares da Universidade de St. Gallen,
na Suíça, compila um ranking com as
500 maiores empresas familiares do
mundo, que movimentam anualmente
US$ 6,5 trilhões e dão emprego a 21 milhões de
pessoas. O último levantamento, publicado em 2015,
cravou 15 empresas brasileiras na lista, incluindo
4 entre as 100 maiores. Essas gigantes são apenas
a parte mais visível de um conjunto de empresas
que fazem o Brasil andar. Segundo levantamento do
Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio
realizado em 2014, 62% do Produto Interno Bruto
(PIB) brasileiro provém de empresas familiares.
Buscando mais resiliência ante as incertezas do
cenário econômico, essas empresas têm procurado,
de modo geral, estruturar sua governança corporativa
e profissionalizar seus processos de gestão – um
caminho nem sempre simples, mas inevitável para
garantir a sustentabilidade do negócio.
“Ainda hoje, vemos empresas familiares que
simplesmente dispensam uma abordagem mais
profissional de sua governança; dizem que ‘não
precisam’. Mas a verdade é que muitos empresários
nem sabem do que se trata”, afirma Robert
Juenemann, conselheiro de administração do
Instituto Brasileiro de Governança Corporativa
(IBGC). “É preciso que os donos do negócio saibam
da importância das boas práticas de governança.
Assim como as pessoas, as empresas envelhecem,
e uma gestão profissional ajuda a mitigar os efeitos
do tempo e garante a perenidade delas.”
Existem mecanismos consagrados na estruturação
de uma boa governança corporativa: a instituição
de um conselho de administração, hierarquicamente
superior à diretoria executiva da empresa, que fixa
metas e acompanha o desempenho da mesma
diretoria; a criação de comitês independentes – de
gestão, recursos humanos, tributário e outros; a
estruturação de áreas de auditoria e de compliance,
que asseguram tanto interna quanto externamente
o cumprimento de leis e normas; e a entrada de
gestores vindos do mercado, dividindo o comando
do negócio com os herdeiros (ou, eventualmente,
substituindo-os por completo). Esses processos
não apenas colaboram com a longevidade do
negócio, por meio do aprimoramento da gestão,

mas também ampliam a transparência sobre a
organização, com efeitos benéficos para a imagem
da empresa no mercado.
Para o conselheiro do IBGC, a adoção dessas
práticas é vital, porém, não pode haver atropelos.
“Primeiro, é necessário conhecer muito bem o
tema e disseminá-lo entre os membros da família
controladora”, ressalta. “Depois, deve-se buscar
bons exemplos no mercado, outras empresas
que tiveram sucesso na transição do familiar ao
profissional. E, por fim, é preciso estabelecer o limite
entre o negociável e o inegociável. Não se pode
promover uma profissionalização que sacrifique as
características básicas e intangíveis da empresa,
descaracterizando seus valores e sua identidade.”
Além dessas recomendações mais estruturais, há
outros riscos potenciais que precisam ser abordados.
Gustavo Lucena, sócio da área de Consultoria
em Gestão de Riscos da Deloitte que atua na
prática de governança para empresas familiares,
dá mais detalhes: “Há sempre a possibilidade de
conflitos nessa transição. É importante haver um
acordo de acionistas bem claro, que defina quem
é o controlador e quem é apenas o investidor, e
estabeleça a relação entre a família e a direção da
empresa.” Nesse âmbito, a figura de um mediador
externo – um executivo contratado no mercado, ou
os representantes de um conselho de administração
– traz equilíbrio às decisões.
Outro fator nem sempre considerado é a
necessidade de um plano de sucessão pensado a
longo prazo. Um conselho de família, que organize
os interesses do controlador fundador e acompanhe
a formação dos herdeiros (e futuros comandantes
em potencial) da empresa, é uma opção. “Apuramos
que menos de 10% dos donos de empresas
familiares pensam em vender o negócio ou em
abrir capital. No entanto, os membros da família
empresária morrem, perdem o interesse no
negócio, ou deixam a empresa criada pelos seus
antecessores. Historicamente, a segunda geração
de uma família a assumir o comando de um negócio
costuma se sair bem, mas a taxa de sucesso cai
muito a partir da terceira geração. O desafio é
preparar bem as pessoas que assumirão o controle
no futuro”, afirma Lucena.

Robert Juenemann, do
IBGC: gestão profissional
ajuda a mitigar os efeitos
do tempo e garante a
perenidade das empresas
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Troca de guarda
O trajeto rumo à profissionalização cumpre três
estágios, na seguinte ordem: a identificação de
talentos (externos à família proprietária), a revisão
de processos e o estabelecimento da governança.
O executivo ou conselheiro que vem de fora chega
com a responsabilidade de fazer a empresa evoluir,
depois de entender bem a sua cultura interna. O
Grupo 3Corações, líder nacional no mercado de
café torrado e moído, passou por esses três estágios
durante a “troca de guarda” da geração fundadora
para os herdeiros diretos. Hoje, seu presidente,
Pedro Lima, afirma que a profissionalização foi

fundamental na consolidação da empresa no
mercado. “Sem governança, nossa expansão não
teria dado certo”, conta.
A história da 3Corações não é diferente de
tantas outras de grupos familiares brasileiros.
Seu fundador, João Alves de Lima, começou
vendendo café com a marca Santa Clara em 1959,
no Rio Grande do Norte – e seguiu como único
comandante da empresa até 1985, quando passou
o leme aos filhos, Pedro e Vicente. “Queríamos
expandir o negócio de forma agressiva e, para isso,
precisávamos de crédito. Conseguimos melhores

Pedro Lima, do Grupo
3Corações: processos de
governança oferecem mais
competitividade, além de
garantia e tranquilidade aos
investidores estrangeiros

Canal direto com a transparência
As boas práticas de governança incluem a avaliação,
a adequação e a aplicação de normas internas e
externas à empresa – os processos de compliance,
que abrangem aspectos legais, contratuais e de
relacionamento com públicos diversos (fornecedores,
colaboradores, parceiros, poder público e sociedade).
Sem um bom sistema de compliance, não é possível
ter transparência, um dos principais objetivos da
profissionalização da gestão. Nesse âmbito, um canal
de denúncias surge como ferramenta básica para o
processo.
Um levantamento conduzido recentemente pela
Deloitte em âmbito global comprovou que nada
menos do que 43% dos casos de fraudes e demais
desvios de conduta são apurados a partir de
denúncias. A constituição de um canal formal, que
garanta meios seguros e independentes de reporte,

ajuda a prevenir irregularidades e auxilia o trabalho
da auditoria.
“Um canal de denúncias bem estruturado permite
o reporte de desvios éticos e de não conformidades
por profissionais de qualquer nível hierárquico e
também pelo público externo que se relaciona com
a empresa, como clientes e fornecedores”, explica
Ricardo Teixeira, sócio da área de Consultoria em
Gestão de Riscos da Deloitte que lidera o conjunto de
soluções ligadas à prática de canais de denúncias. “O
canal de denúncias permite o acesso de forma ampla,
direta e anônima aos comitês de ética e de auditoria.
A existência do canal deve ser amplamente divulgada,
interna e externamente, para ampliar sua eficácia.
É um instrumento de governança de alto potencial,
que inibe más condutas e reforça o cumprimento das
normas e dos padrões éticos.”

“Um canal de denúncias bem estruturado
permite o reporte de desvios éticos e de não
conformidades por profissionais de qualquer nível
hierárquico e também pelo público externo que
se relaciona com a empresa, como clientes e
fornecedores.”
Ricardo Teixeira, sócio da área de Consultoria em Gestão de Riscos da Deloitte que lidera o conjunto
de soluções ligadas à prática de canais de denúncias
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condições de financiamento ao tornar
nossa gestão mais organizada e transparente”,
lembra Pedro Lima.

Carlos Eugênio Brennand,
da Cornélio Brennand
Investimentos: acionistas do
grupo deixaram as diretorias
e passaram para os conselhos
de administração, com
atuação mais estratégica

Em 1994, chegaram os primeiros executivos de
fora da família; no ano seguinte, estabeleceuse o primeiro conselho de administração. Desde
1996, existe uma holding controlada pela família,
supervisionando todos os negócios. E, em 2001, foi
instituído um comitê de auditoria interna. Desde
2005, o conselho de administração é dividido entre
membros brasileiros e representantes da Strauss
Coffee, empresa de origem israelense que detém
50% do controle da holding. Nesse ínterim, o
faturamento do grupo subiu de R$ 127 milhões,
em meados dos anos 90, para os atuais
R$ 3 bilhões. “Os processos de governança ajudam
na busca por mais competitividade e oferecem
mais garantia e tranquilidade aos investidores
estrangeiros”, afirma Pedro Lima.
Com quase 100 anos de história e negócios
distribuídos entre geração de energia renovável,
mercado imobiliário e produção de vidros, a
família Cornélio Brennand tinha objetivos claros
ao buscar uma gestão profissional, a partir de
2008. O grupo de Recife (PE) pretendia aprimorar
sua administração, preparar o processo sucessório
e estruturar a formação profissional dos futuros
líderes. “Para iniciar a mudança, os acionistas
do grupo deixaram as diretorias executivas que
ocupavam e passaram a integrar apenas os
conselhos de administração. As funções executivas
passaram a ser exercidas por profissionais do
mercado”, relata Carlos Eugênio Brennand, diretor
da holding Cornélio Brennand Investimentos, que
controla as empresas.
O passo seguinte envolveu a criação de sistemas de
controle e segregação entre os assuntos familiares e
a condução das empresas. Instituiu-se um conselho
de família, com uma constituição interna, ditando
direitos e deveres. Para salvaguardar a eficácia da
separação, foi vedada aos herdeiros a ocupação de
qualquer cargo diretivo nas empresas. As mudanças
na governança foram acompanhadas de um
programa de sucessão focado na preparação dos
membros da família para atuarem nos conselhos de
administração das empresas.

24 | Mundo Corporativo nº 52 | Abril-Junho 2016

“Sempre estivemos atentos às melhores práticas de
gestão e controle, mas nossos acionistas também
sempre estiveram muito presentes no dia a dia
dos negócios”, lembra Brennand. “O desafio para
a família hoje é se afastar do cotidiano e assumir
uma atuação mais estratégica. Contamos com
executivos de formações diversificadas, vindos
de empresas e culturas diferentes, para integrar a
gestão sem perder a uniformidade de nossa cultura
e identidade.”
Do outro lado do balcão
Para lidar com essa demanda em ascensão, o
mercado tem contado cada vez mais com uma
verdadeira escola de conselheiros independentes,
profissionais com larga experiência em gestão
e controladoria e que ajudam as empresas a
trilhar um caminho com menos sobressaltos. Do
outro lado do balcão estão profissionais como
Raimundo Christians, que já integrou conselhos de
administração de grandes empresas familiares nos
ramos de varejo, educação, gestão de shopping
centers e concessões de serviços públicos. “As
famílias percebem que os conselheiros de fora
trazem conhecimentos de que elas não dispõem”,
opina ele. “Quando tratados com transparência, os
conselheiros colaboram para que os controladores
e os acionistas minoritários tenham um bom
relacionamento.”
Christians narra um caso que acompanha há cerca
de dois anos: o aprimoramento da governança de
uma empresa familiar do Paraná, bem posicionada
no mercado imobiliário do Estado. O grupo hoje é
comandado pela segunda geração da família, muito
atuante na gestão e que diversificou os negócios.
“Uma executiva, contratada no mercado, sugeriu
que se criasse um conselho independente, com
atuação apartada do conselho de acionistas. O
processo foi todo documentado, estabeleceu‑se
um perfil financeiro e uma definição de papéis
societários, coisa que não havia.”
Para Tereza Grossi, especialista em gestão fiscal
e auditoria, não há uma fórmula mágica para as
empresas familiares. Ela foi membro do conselho
de administração da holding do Itaú Unibanco,
trabalhou com muitos bancos familiares e integra
o comitê de auditoria da BM&FBovespa desde

“É importante haver um acordo de
acionistas bem claro, que defina quem
é o controlador e quem é apenas o
investidor, e estabeleça a relação entre
a família e a direção da empresa.”
Gustavo Lucena, sócio da área de Consultoria em Gestão de Riscos da Deloitte que atua na prática de
governança para empresas familiares

2009. “Cada caso é um caso. Há empresas nas
quais a figura do dono se confunde com a própria
empresa, e outras com a governança bem mais
avançada. Entretanto, mesmo em empresas de
capital aberto, encontram-se dificuldades na hora
de estabelecer regras que limitem o poder da
família controladora”, afirma.
“É possível fazer a governança funcionar”, afirma
Tereza. Para tanto, é necessário estudar a empresa,
identificar quem exerce de fato o controle e
implantar regras de forma gradativa, sempre
aspirando a um nível mais avançado de gestão. Um
exemplo é a criação de um comitê de auditoria,
que, pelos padrões aceitos internacionalmente,
deve ter atuação 100% independente da diretoria
e do conselho de administração. “Pode-se instalar
um comitê inicial ainda com a participação dos
executivos. Depois, quando a ideia já estiver
naturalizada e a diretoria entender como funciona,
parte-se para uma auditoria de formato clássico,
plenamente independente. Tudo isso faz parte de
um pensamento que visa à perenidade da empresa.”

Tereza Grossi, especialista
em gestão fiscal e auditoria:
para a governança funcionar,
é necessário estudar a
empresa, identificar quem
exerce de fato o controle e
implantar regras de forma
gradativa

Para Ricardo Teixeira, sócio da área de Consultoria
em Gestão de Riscos da Deloitte, essas experiências
narradas são típicas deste momento de transição.
Ele acredita que a profissionalização das empresas
familiares brasileiras pode ter começado
tardiamente, em comparação com o exterior, mas é
um movimento sem retorno. “A evolução é clara, as

famílias estão cada vez mais cientes da importância
do assunto. Se, antes, só havia a preocupação com
produzir e vender, agora também há uma atenção
à governança. Muitas vezes, o núcleo familiar se
sente desconfortável ao passar o comando a um
executivo vindo de fora. É como se entregassem
um ‘filho’ a um estranho”, diz o especialista. Os
mecanismos de governança, bem aplicados, dão
tranquilidade à família nesse momento de transição.
“As boas práticas de governança permitem que
as empresas conheçam os riscos relacionados à
profissionalização e estabeleçam instrumentos que
permitam o monitoramento da gestão, bem como
definem limites de atuação para tais gestores”,
afirma Teixeira.
“A situação avançou, mas ainda há paradoxos”,
aponta Gustavo Lucena, da Deloitte. “As famílias
querem preservar sua propriedade e passá‑la
para seus herdeiros, mas também desejam
profissionalizar a gestão. Muitos querem assegurar
que o negócio siga sob comando familiar, apenas
para que seus parentes tenham emprego garantido.
Entretanto, a boa governança deve ser instalada de
maneira plena, na forma e na essência. O mercado
percebe quando os processos são ‘de fachada’
e a transparência não é real. É uma proposta
que as famílias precisam aceitar integralmente.”
Dar um passo em direção à governança e à
profissionalização pode significar muitos outros na
direção da longevidade da organização.
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Caminho aberto
às exportações
Com a flexibilização do regime aduaneiro Recof, as empresas
exportadoras podem agora aproveitar melhor o câmbio favorável,
mas também precisam investir na informatização da gestão para
buscar adequação e competitividade.
Por Léa De Luca

E

m meio ao desaquecimento geral da
economia brasileira, o comércio exterior vem
ganhando status de oásis – principalmente
depois que o dólar começou a tornar as
exportações mais competitivas. Diante da
contribuição significativa que as exportações podem
oferecer para compensar as perdas no Produto
Interno Bruto (PIB), o sistema conhecido como
Regime Aduaneiro Especial de Entreposto Industrial
sob Controle Informatizado (Recof), criado em 1997,
foi modernizado recentemente. O regime permite a
isenção ou suspensão temporária de tributos, como
o Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI), a
Contribuição para o Financiamento da Seguridade
Social (Cofins) e o Programa de Integração Social
(PIS) aos exportadores.
Batizado de Recof Sped – pois os lançamentos
poderão ser realizados por meio do Sistema Público
de Escrituração Digital –, a nova versão do regime
foi anunciada no final de janeiro. As empresas
aguardam normas operacionais para solicitar sua
habilitação à Receita Federal.
A mudança barateia, facilita e amplia o uso do
benefício fiscal para exportadoras. Segundo a
Receita, cerca de mil novas empresas poderão
pedir habilitação, uma vez que não precisarão
mais usar um sistema proprietário homologado

por ela própria, e sim pelo Sped, ao qual todas já
estão obrigadas. A adesão dessas mil empresas,
se confirmada, pode representar um acréscimo de
US$ 50 bilhões na balança comercial brasileira. Hoje,
apenas 25 empresas usam o Recof.
João Mauricio Gumiero, sócio da área de Outsourcing
da Deloitte, avalia que a nova regulamentação
pode impactar positivamente as empresas no
tripé planejamento, eficiência e conformidade.
“Uma base de dados consistente e centralizada
é fundamental para a geração de relatórios
informativos e confiáveis e para a garantia de
visibilidade e previsibilidade dos processos”, destaca.
Gumiero ressalva, porém, que para as operações
de comércio exterior serem, de fato, eficientes
e seguras é necessária uma infraestrutura de
tecnologia da informação adequada à complexidade
do assunto. Outros controles primários, como
os de estoque, precisam estar de acordo com as
exigências legais e ser coerentes com as demais
obrigações entregues pelas empresas ao Fisco.
Jivago Bolognani, diretor financeiro da Associação
das Empresas Usuárias de Recof e Linha Azul (AER)
e da área de Trade Compliance da Delphi, “o Recof
Sped será um facilitador da exportação, à medida
que dá o benefício da suspensão dos tributos
federais na importação. Se a venda posteriormente

Mundo Corporativo nº 52 | Abril-Junho 2016 | 27

for feita no Brasil, a empresa tem até um mês
depois para pagar impostos; se for para o exterior,
fica isenta”, comenta. Ele acrescenta que o
controle de todo esse fluxo será feito online, “mais
especificamente no Bloco K do Sped fiscal”.

Jivago Bolognani, da AER
e da Delphi: Recof Sped
facilitará a exportação, à
medida que dá o benefício
da suspensão dos tributos
federais na importação

Segundo Bolognani, somente no Estado de São
Paulo, há demanda potencial de adesão ao regime
de aproximadamente 300 empresas. A AER tem
realizado eventos para disseminar o novo Recof pelo
País (veja mais sobre a AER no box abaixo).
Benefícios ampliados
O novo regime também amplia para um ano
(prorrogável uma vez) o prazo para dar destinação
aos insumos adquiridos para uso na produção,
sejam eles importados ou nacionais. “O Recof
beneficia a empresa com a suspensão de todos
os impostos por este prazo, até que ela exporte
ao menos 80% do que importou – neste caso,
fica isenta de impostos”, explica Iliana Colli, vicepresidente da AER e diretora de Trade Compliance
da Motorola Mobility.

Caso não cumpra essa meta, a empresa paga os
impostos sobre o que importou e não usou como
insumo para suas exportações. “Mesmo assim, há
um benefício de fluxo de caixa, pois, mesmo que
acabe pagando os impostos, a empresa ganha
tempo”, lembra Gumiero, da Deloitte.
Para Iliana, da AER, a habilitação ao Recof Sped permite
a exportação “por encomenda”, ou seja, vai eliminar
a necessidade de a empresa exportadora “pedir a
bênção” do governo a fim de obter isenção de tributos
toda vez que for comprar insumos para exportar. A
opção ao Recof, conhecida como drawback, explica,
é focada em cada venda, ou seja, a empresa precisa
solicitar a suspensão dos impostos para o governo a
cada operação. “Com o novo Recof, a empresa não
vai pensar duas vezes antes de aderir, ao contrário do
que hoje acontece com o drawback; aderir será visto
como benefício”, acredita. No drawback, a empresa
precisa exportar para ter as isenções de impostos.
Para Gumiero, o Fisco tem automatizado o processo
a fim de facilitar os controles das exportações,

Uma associação pelos pleitos dos exportadores
A Associação das Empresas Usuárias
de Recof e Linha Azul (AER), uma
entidade privada e fundada em
2002, por sugestão da Secretaria
da Receita Federal, representa um
mecanismo importante de organização
e representação das empresas
exportadoras.
Ela tem revelado o alcance de sua
finalidade diante de movimentos novos
nessa área, como a recente criação
do Recof Sped. Sem fins lucrativos,
de âmbito nacional, é formada por
empresas que utilizam o Recof e pelas
que também estão habilitadas ou
autorizadas a pleitear o Linha Azul.
Os objetivos da entidade, segundo
a sua vice-presidente e também
diretora de Trade Compliance da
Motorola Mobility, Iliana Colli, são
representar as empresas associadas
perante os poderes competentes, na
defesa dos interesses gerais; manter
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contatos e relações com quaisquer
entidades de classe sobre matéria
de seu interesse; colaborar com as
instâncias governamentais que atuam
na área, como órgão consultivo, a fim
de analisar, aprimorar e simplificar as
normas e os procedimentos que regem
e disciplinam as atividades relacionadas
ao Recof e à inha Azul; e promover
cursos, palestras, seminários e
atividades afins, visando a capacitação
dos recursos humanos ligados ao
comércio exterior. “A Receita sugeriu
a criação da entidade para atender a
pleitos consolidados”, diz Iliana.
“A AER é pequena, porém, muito
representativa”, diz Jivago Bolognani,
diretor financeiro da AER e da área de
Trade Compliance da Delphi. “Entre os
nossos associados, estão os maiores
exportadores brasileiros, como Embraer
e Caterpillar.” Agora, com a adesão de
novas empresas, a entidade tende a
ganhar ainda mais importância.

Iliana Colli, da AER e da
Motorola Mobility: entidade
representa as demandas das
empresas usuárias de Recof e
Linha Azul

“Uma base de dados consistente e
centralizada é fundamental para a
geração de relatórios informativos e
confiáveis e para a garantia de
visibilidade e previsibilidade dos
processos.”
João Mauricio Gumiero, sócio da área de Outsourcing da Deloitte
modernizando e flexibilizando os regimes existentes
– seja na parte sistêmica, no credenciamento de
operadoras autorizadas, na melhoria do ambiente
de negócios ou no aumento da competitividade.
“Além disso, o novo sistema representa também um
fomento à inovação, à medida que amplia o acesso
aos benefícios fiscais às empresas que investem em
pesquisa e desenvolvimento.”
O Recof Sped também reduz o patrimônio líquido
exigido das empresas para adesão, que passou
de R$ 25 milhões para R$ 10 milhões, elimina a
obrigatoriedade de habilitação prévia na Linha
Azul (Despacho Aduaneiro Expresso) e diminui o
volume mínimo anual de exportações requerido, de
US$ 10 milhões para US$ 5 milhões.
Transformação digital
Menotti Franceschini Neto, diretor de Negócios da
Thomson Reuters, lembra, contudo, que, apesar da
simplificação, ainda será imprescindível a gestão
informatizada do regime para garantia de governança
e conformidade com as exigências legais.

Menotti Franceschini
Neto, da Thomson Reuters:
gestão informatizada do
regime é imprescindível para
a garantia de governança
e conformidade com as
exigências legais

Para ele, é importante realizar um estudo detalhado,
para a aderência ao regime, dos benefícios e do
retorno do investimento projetado para a empresa.
“É preciso analisar o cenário sistêmico que a
empresa tem – tanto na parte fiscal quanto na
tributária e de comércio exterior – para garantir
que todas as informações apresentadas sejam
iguais em todos os pontos e também a integridade
fiscal aduaneira entre os diversos processos da

empresa”, diz Franceschini. “O Recof é fundamental
e estratégico a partir de quando a empresa começa
a usar, mas requer mudança cultural, de gestão do
regime – o que já vem acontecendo, até por conta
de toda a transformação digital, que expõe mais as
falhas”, acrescenta.
Segundo o diretor da Thomson Reuters, hoje, as
empresas que já aderiram não conseguem mais
viver sem o Recof, “e não apenas pelos ganhos, mas
porque cria um processo de controles e eficiência
operacional na empresa que não se pode mais
perder”, acredita.
Franceschini explica que, no Recof original, há a
necessidade de homologação do software e dos
sistemas pela Receita. Agora, apesar de ter sido
simplificado, o controle que a empresa tem de
implementar em termos de compliance é o mesmo.
Apenas a forma de visualização dos dados pela
Receita, que, no Recof tradicional, ocorre via relatórios
web, passa a utilizar as informações enviadas pelo
Sped, em que foi criada uma seção especial para
isso, dentro do chamado Bloco K, explica.
“Aderir ao Recof significa receber uma injeção de
redução de custos na veia”, diz. “Os benefícios
revertem em uma economia significativa, embora
os percentuais possam variar dependendo de
cada empresa e setor de atuação. E ganhar
competitividade com economia para exportar é tudo
que as empresas brasileiras precisam neste momento
de mercado interno em crise”, conclui Franceschini.
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Talentos em
reestruturação
Apesar da necessidade de se ajustar à nova realidade, empresas
buscam um modelo de reorganização que não sacrifique o ativo
mais importante de hoje e de quando a economia se recuperar:
o capital humano que faz a diferença.
Por Luciano Feltrin

D

iante de uma crise aguda e complexa,
as empresas vivenciam um período
de amplas transformações. Um dos
principais desafios diz respeito a como
preservar o caixa e a rentabilidade e, em
casos extremos, assegurar a própria sobrevivência,
sem sacrificar um ativo fundamental e cada vez mais
valorizado pelas organizações: os talentos.
Ajustar a operação aos novos tempos dos negócios
e à realidade econômica, evitando perder qualidade,
capacidade e conhecimento acumulados ao longo do
tempo pelo seu quadro de profissionais, é importante
não apenas para manter a empresa funcionando
agora, mas também a fim de se preparar para um
futuro momento de retomada da economia.
Não por acaso, a possibilidade de revisão da
estrutura organizacional vem ganhando importância
e passou a ocupar o primeiro lugar na agenda dos
gestores de recursos humanos (RH). Esse tem sido o
panorama no Brasil e no mundo, segundo a edição
2016 da pesquisa “Tendências de Capital Humano –
A Nova Organização, um Novo Modelo”, realizada
pela Deloitte. O levantamento, preparado com base
em entrevistas com 7 mil líderes da área no mundo –
378 deles com atuação no Brasil –, aponta que esse
fator aparece no topo da lista de prioridades das
empresas, tanto no mercado global quanto no local.
No âmbito internacional, 92% dos gestores
entrevistados consideram importante e necessário
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reestruturar sua gestão em meio a um novo
ambiente de negócios. No Brasil, o percentual
ainda é um pouco superior: 94%. “É a primeira vez
que esse ponto aparece como tendência em nossa
pesquisa e foi identificado já em primeiro lugar.
Isso mostra, de certa maneira, que as empresas
mudaram muito nos últimos anos, mas nem sempre
pararam para analisar se as mudanças foram
acompanhadas de realinhamento organizacional e
de pessoas”, pondera Roberta Yoshida, sócia que
lidera a prática de Consultoria em Gestão de Capital
Humano da Deloitte.
Que as empresas têm hoje, portanto, plena
consciência da relevância do assunto não há dúvida,
mas é preciso bem mais do que isso para que a
gestão de pessoas neste momento crítico seja
adequada e esteja à altura dos desafios, diz Roberta.
“Revisar a estrutura organizacional cortando salário
por cortar, a começar pelos maiores, é o pior
dos mundos, pois a única certeza que a empresa
tem nesses casos é que perderá pessoas muito
competentes e experientes, correndo o risco de
tornar sua equipe muito júnior.”
Para evitar que isso aconteça e, ao mesmo tempo,
continuar contando com os talentos certos em
tempos difíceis, é hora de engajar o time. “É
importante ter a sensibilidade de usar o momento
de crise para motivar os líderes e gestores que
continuam na empresa. A melhor maneira de
fazer isso é compartilhar um propósito comum,

definir metas e níveis de produtividade desejados,
monitorando e comunicando esses indicadores
com clareza. Essa medida torna possível estabelecer
um pacto entre os funcionários e a organização”,
comenta a especialista da Deloitte.

e para tudo é ter clareza de que os objetivos e a
estratégia é que devem determinar os custos e os
números, e não o contrário.”

Na opinião de Gesiel Batista, diretor de RH da Bemis,
uma das maiores fabricantes de embalagens do
mundo, só é possível motivar e engajar talentos em
meio à crise quando a empresa demonstra para os
funcionários que eles são indispensáveis e parte da
solução. “Esse processo começa quando a empresa
faz com que os colaboradores tenham a exata
noção da importância deles na melhoria contínua
de processos e na busca por maior eficiência
operacional. É uma sinalização importante de que se
procura melhorar os controles e reduzir desperdícios
e também de que cortar pessoal não é a prioridade.”

Pode parecer algo simples, mas fazer com que
essa lógica prevaleça em um momento de queda
de vendas e receitas exige o esforço diário de um
departamento de RH ativo e influente. “Neste
momento, muitas vezes, prevalece o foco financeiro.
O problema é que, ao dispensar pessoas com
base unicamente em um determinado número
ou percentual, você perde talentos, história e
capacidade técnica para o futuro. Mais até do que
isso, uma vez que saem pessoas que provavelmente
estariam ajudando muito a empresa, com talento
e criatividade, a superar esse momento”, observa
Ricardo Mota, diretor da Associação Brasileira de
Recursos Humanos (ABRH-Brasil).

Batista ressalta que, quando se persegue ganhos de
eficiência com enfoque em melhoria de processos
cotidianos, trabalhar com metas e indicadores é
algo fundamental, mas, ainda assim, insuficiente.
“Tão importante quanto colocar números em tudo

No entanto, quando os cortes de pessoas se mostram
inevitáveis o que a empresa pode fazer para reduzir
os impactos dessa ação? “Comunicar rapidamente
as decisões e mudanças por meio dos líderes, por
mais duras que elas sejam, de forma transparente,
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presencial e direta, é fundamental para fortalecer
a credibilidade e demonstrar respeito, coerência e
direção”, recomenda Marcos Viceconte Baptistucci,
diretor de RH da Owens Illinois.

Henrique Gonzalez,
da BIC: para manter
talentos, é preciso que
a empresa seja capaz de
demonstrar perspectivas de
desenvolvimento de negócios

Na mesma sintonia
Para as organizações que não precisam fazer
cortes expressivos na folha de pagamento, o
objetivo central é evitar que a má fase da economia
contamine, enfraqueça ou torne mais lentos os
planos de expansão. É esse o caminho que tem
trilhado a Saint-Gobain, detentora no Brasil de
marcas como Telhanorte, Brasilit e Weber. “Em
uma crise é que você deve estar atento para reter
as melhores pessoas, aquelas capazes de fazer
mais com menos recursos. É preciso mapear e
blindar esses talentos para tornar a empresa menos
vulnerável agora e mais forte no momento da virada
da economia”, acredita Adriana Rillo, diretora de RH
da Saint-Gobain.
Nessa linha, a empresa aposta, mais do que nunca,
em priorizar os talentos da casa. “Isso não significa
que deixamos de contratar e de manter contato
com pessoas que podem ser contratadas no futuro,
mas que o movimento de pessoas vindas de fora

será muito mais pontual. Significa também que é o
momento de reforçar nossos valores e princípios.”
Henrique Gonzalez, diretor de RH da BIC, concorda
que o momento é de reter talentos e reforçar o
desenvolvimento a partir dos pilares do negócio.
“Hoje, para manter talentos, é preciso que a empresa
conte uma boa história e seja capaz de demonstrar
perspectivas de desenvolvimento de negócios”, define.
Redesenho da operação
Na avaliação do especialista em gestão de pessoas
Eugenio Mussak, antes de cortar recursos humanos
as empresas precisam rever processos e estratégias
de forma criteriosa. “Quando trabalham bem esses
dois aspectos, as empresas acabam percebendo que
precisam se reposicionar e não dispensar talentos.
Mandar pessoas embora significa, quase sempre, sinal
de miopia, de gestor que só enxerga de perto”, critica.
A Assurant Solution, cujo número de funcionários
não abre a possibilidade de cortes representativos
de pessoal, aproveitou a crise justamente para rever
toda sua estrutura de negócios. Tendo a clientela
concentrada no varejo, atingido em cheio pelo
desaquecimento econômico e pela retração do

Chance de reduzir a rotatividade é agora
Empresas que necessitam de um
grande volume de colaboradores têm
visto o atual momento da economia
como uma oportunidade de reduzir um
problema histórico: a alta rotatividade
de funcionários. Trata-se, na visão de
profissionais de Recursos Humanos
(RH), de uma questão estratégica, pois
a rotatividade muito frequente pode
impactar negativamente os índices
de produtividade e a percepção de
qualidade por parte dos clientes.
O desaquecimento da economia
faz com que aumente o número de
pessoas qualificadas à disposição
do mercado e inibe movimentações
e trocas de emprego. “As pessoas
ficam menos dispostas a mudar de
trabalho, e o volume de currículos
que recebemos aumentou muito. Isso
nos criou uma oportunidade, tanto
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para buscar talentos com o perfil que
desejamos quanto para trabalhar o
público interno com nossos valores”,
diz Luciana Zabot, superintendente de
RH da empresa Flex Contact Center,
que recentemente contratou mais de
mil funcionários.
Com o objetivo de reter, treinar e
padronizar sua mão de obra, a Sapore
investiu em formação. A empresa
de restaurantes corporativos, com
14 mil funcionários, distribuídos
em cerca de mil locais diferentes,
investiu R$ 2,5 milhões na criação
de uma escola corporativa. “Um dos
intuitos da universidade era diminuir
o turnover, mas é mais do que isso.
Queremos aumentar a produtividade e
despertar o pertencimento em relação
à empresa”, diz Luciana Reichert,
gerente de RH da Sapore.

Luciana Zabot, da Flex
Contact Center: momento
é de oportunidade para que
a empresa busque talentos
com o perfil que deseja e
trabalhe o público interno
com os seus valores

“É importante ter a sensibilidade de usar o
momento de crise para motivar os líderes e
gestores que continuam na empresa. A melhor
maneira de fazer isso é compartilhar um propósito
comum, definir metas e níveis de produtividade
desejados, monitorando e comunicando esses
indicadores com clareza.”
Roberta Yoshida, sócia que lidera a prática de Consultoria em Gestão de Capital Humano da Deloitte

crédito, a seguradora avaliou que era a hora de
fortalecer o lado operacional. “Optamos por ajustar a
estrutura da empresa, que tinha mais caciques do que
índios. Diminuímos o número de lideranças e demos
mais ênfase à operação para não precisar demitir”,
explica Ricardo Hidalgo, diretor de RH da empresa.
Para aumentar o número de profissionais voltados à
operação e à conquista de novos clientes, contratos
foram renegociados, com metas atreladas às vendas –
uma aposta no bom desempenho futuro do negócio.
Maria José Lopes, da
Accesstage: reestruturação
a partir de mecanismos de
avaliação e acompanhamento
de desempenho

“Lidamos com administração e controles de riscos e
contamos com um capital humano de qualificação
muito específica. Perder um profissional da área
atuarial ou de compliance é algo muito crítico e
representa um problema futuro”, exemplifica.
Algo na mesma linha – rever processos em busca
de eficiência – vem sendo feito desde o começo
do ano pela Accesstage, empresa especializada
em conectar o varejo, a indústria, os fornecedores,
os adquirentes de cartões e os bancos. “Como
não temos gordura, se fizéssemos muitos cortes,
seria na carne”, diz Maria José Lopes, gerente do
Departamento Humano da empresa. Para que
pudesse se adequar ao momento, sem se tornar
refém da crise, a empresa optou por organizar a
casa com o objetivo de calibrar um plano de carreira

que estimulasse a retenção com mecanismos de
avaliação e acompanhamento de desempenho.
Adaptar a estrutura e o número de funcionários
à nova realidade é uma decisão necessária e
complexa. Para reduzir os impactos causados por
essas ações e evitar demissões em massa, a trading
CGG colocou em prática, além de um enxugamento
na estrutura gerencial, planos para rever sua
expansão e a entrada em novas áreas. “A retração
econômica nos obrigou a fazer uma revisão da
estratégia dos negócios. Demos uns passos atrás em
projetos que tínhamos para logística, um setor que
muito interessa à empresa, para priorizar operações
e vendas e ganhar margens e segurança. Assim,
optamos por cortar algumas gerências cujo papel
perdeu a relevância na atual realidade do negócio”,
detalha Renato Ferreira, diretor de RH da CGG.
Nesse sentido, Villela da Matta, presidente da
Sociedade Brasileira de Coaching, alerta para os
riscos que gestores devem levar em consideração
antes de realizar cortes na folha de pagamento
e frear planos de expansão. “As empresas só
superam crises quando desenvolvem novas
estratégias e negócios e inovam. É paradoxal achar
que desperdiçando talentos se conseguirá isso”,
lamenta.
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Intercâmbio de gerações traz respostas para a crise
Flexíveis, colaborativos, pouco ou nada apegados
a questões burocráticas e à hierarquia, bastante
dispostos a mudar de emprego no curto prazo e
com uma imensa sede de participação e de ter
seus anseios ouvidos. Os adjetivos normalmente
utilizados para qualificar os componentes da
chamada Geração Millennials têm variado, ao longo
dos últimos anos, do elogio ao ceticismo.
A preocupação mais emergente dos gestores
de pessoas da atualidade está hoje mais voltada
aos chamados millennials. Afinal, em 2020,
aproximadamente 75% dos cargos de liderança
já estarão nas mãos deles. Esse dado fornece a
dimensão exata de como as organizações têm pouco
tempo para ajustar suas práticas a esses profissionais.
Realizada em 29 países, com mais de 7 mil
participantes – 300 no Brasil –, a 5ª edição da
pesquisa “Millennial Survey”, da Deloitte, traz
um amplo retrato dessa realidade. Em meio a
tantos desafios, o relatório dá ao menos uma
notícia reconfortante: as novas formas de trabalho
aspiradas pela Geração Millennials – cujos pilares
são flexibilidade, autonomia, colaboração e nova
visão sobre a chefia – podem trazer boas respostas
para lidar com a atual crise.
“Pessoas da Geração Millennials, com seu perfil
desafiador, polivalente e aberto a mudanças,
podem ajudar muito as empresas em momentos
de crise. Mas, para que isso aconteça, é necessário
demonstrar a elas a dinâmica do mercado e o

tamanho dos desafios”, diz Renata Muramoto, sócia
da área de Consultoria Empresarial e líder de Talent
da Deloitte, ao comentar que o momento atual
equivale à primeira crise de grande porte vivida pela
Geração Millennials na idade adulta.
Outros números da pesquisa apontam que as
mudanças pelas quais terão de passar as empresas
sob essa nova liderança não serão nada triviais.
Tudo indica que as corporações terão de se tornar
muito mais atrativas aos olhos da Geração Y do
que são atualmente. De acordo com o estudo,
48% dos millennials brasileiros pretendem deixar
seus empregos ao longo dos próximos dois
anos. O desejo de mudar de trabalho durante os
próximos cinco anos é maior entre os millennials em
mercados emergentes (69%) do que nas economias
desenvolvidas (61%). Outro dado interessante
aponta que 72% dos entrevistados no Brasil
afirmam que as organizações em que atuam não
possuem recursos para que eles possam desenvolver
habilidades de liderança.
Levando em consideração que, segundo a pesquisa,
o equilíbrio entre vida pessoal e profissional é um
dos fatores para definir a escolha de uma empresa
para essa geração, um ambiente corporativo
agradável será cada vez mais valorizado. Renata
observa que o intercâmbio entre a geração anterior
e os millennials é um dos pilares da transição que irá
ceder poder a essa nova geração. “Criar programas
de mentoria e transferência de conhecimento e
experiência é algo muito importante nesse sentido.”

“Pessoas da Geração Millennials, com seu perfil desafiador,
polivalente e aberto a mudanças, podem ajudar muito as
empresas em momentos de crise. Mas, para que isso aconteça, é
necessário demonstrar a elas a dinâmica do mercado e o
tamanho dos desafios.”
Renata Muramoto, sócia da área de Consultoria Empresarial e líder de Talent da Deloitte
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Quem são e o que pensam os millennials, no Brasil e no mundo
O que a pesquisa revela...

44%
48%

66%
68%

87%
88%

63% 17%
72% 16%

Esperam deixar seus
atuais empregos nos
próximos dois anos

Apontam que o sucesso
de um negócio deve
ser medido além de sua
performance financeira

São os números
caso o período
seja estendido até 2020

Afirmam que as
organizações em que
atuam não possuem
recursos para que
possam desenvolver
habilidades de liderança

O desejo de deixar seu trabalho durante os
próximos cinco anos é maior entre os millennials
em mercados emergentes (69%) do que nas
economias desenvolvidas (61%)
A maioria é influenciada por seus valores e
ambições pessoais na hora de tomar uma
decisão no trabalho

Destacam que o
equilíbrio entre vida
pessoal e profissional
é o principal fator
para a escolha de uma
empresa

Mundo

Brasil

Fonte: “Millennial Survey” (Deloitte, 2016)

Para Adriana Rillo, diretora de RH da Saint-Gobain,
preparar o terreno e as condições para o pleno
empoderamento da Geração Y em um futuro
próximo é uma das missões mais importantes do
momento, e deve ser conduzida com habilidade
pelo RH. “Reduzir os potenciais conflitos entre
gerações e saber dosar é importante. Afinal, um
pilar fundamental é a diversidade. E, por ela, a
senioridade tem de ser valorizada ao mesmo
tempo em que deve servir para a transmissão de
conhecimento. Uma das maneiras de fazer isso é
estruturar programas, contatos e relacionamento
entre os talentos de todas as idades.”
Na opinião de Patrícia Sanchez, diretora de RH da
empresa de tecnologia da informação FS, o ideal
para as organizações, sobretudo em um momento
de crise e escassez de recursos, é que exista o

equilíbrio geracional. “Nossa empresa tem muitos
funcionários dessa geração. Eles podem, sim, nos
ajudar nesse momento, já que são criativos, práticos
e ágeis. Mas, ao mesmo tempo em que temos
como um dos pilares a inovação, acreditamos que
também dá para se fazer algo bom com o que já
existe em nossa cultura, com o que funciona, até
para trazer segurança durante a crise. É um trabalho
em conjunto.”
Henrique Gonzalez, diretor de RH da BIC, afirma
que em áreas mais criativas, como o marketing,
as formas de trabalho valorizadas pela Geração
Millennials já são uma realidade. “A maneira que
eles têm de encarar o trabalho colaborativo,
somada ainda a uma hierarquia menos rígida e a
horários mais flexíveis, vem provocando uma grande
transformação na maneira de atuar das lideranças.”

Acesse as pesquisas
“2016 Millennial Survey”
e “Tendências de Capital
Humano – A Nova
Organização, um Novo
Modelo” na íntegra em
www.deloitte.com.br
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Terapia
intensiva
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O remédio para atenuar o impacto do
aumento dos custos com assistência à saúde
passa por medidas que vão do
relacionamento mais estreito entre
operadoras e clientes ao uso mais racional
dos serviços e a inovações tecnológicas.
Por Marco Antonio Barbosa
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O
Irlau Machado, do Grupo
NotreDame Intermédica: com
mais informação à disposição
das contratantes, a gestão
dos planos pode ser mais
detalhada

setor de saúde privada vem sofrendo
sobremaneira com os sintomas da crise
econômica. Ele vem sendo duramente
afetado pela retração da atividade
econômica e pelo aumento do
desemprego, que impactam de forma direta seu mais
importante produto, os planos coletivos empresariais.
O cenário é desafiador para as operadoras, que, desde
o começo de 2015, perderam cerca de 1,5 milhão de
usuários, de acordo com dados da Federação Nacional
de Saúde Suplementar (FenaSaúde). E também para
seus clientes: as empresas que contratam planos
coletivos e que precisam reduzir os custos da saúde
sem afetar a qualidade dos serviços. O tratamento
prescrito por especialistas da área inclui “remédios”
como um relacionamento mais estreito entre
operadoras e clientes, a criação de uma cultura do
uso racional dos serviços de saúde e o emprego de
inovações tecnológicas.

muito superiores aos da inflação oficial. “A inflação
médica vem se aproximando dos 20% anuais nos
últimos quatro anos. É por isso que as despesas com
planos de saúde se tornaram o segundo maior custo
relativo a pessoal nas empresas brasileiras, atrás
apenas da folha de pagamento”, diz Severino Benner,
CEO do Grupo Benner, empresa especializada em
gestão de negócios no setor de saúde. Além da
influência do contexto macroeconômico negativo,
fatores particulares empurram a inflação médica
para o alto: introdução de novos equipamentos
e tecnologias, provisões de verbas para custos
judiciais, fraudes, uso indiscriminado (e, às vezes,
exagerado) de consultas, exames e internações. “O
Brasil é o campeão mundial do número de exames
pedidos por consulta. Os usuários não têm essa
consciência e as operadoras não questionam. Isso
gera desperdício e, consequentemente, aumento de
preços”, afirma Benner.

A “infecção” mais grave chama-se inflação
médica, ou o índice Variação de Custos Médicos e
Hospitalares (VCMH), que representa o aumento dos
custos envolvidos em serviços e produtos de saúde.
Nos últimos anos, esse índice vem crescendo em
todo o mundo, mas, no Brasil, registra aumentos

As empresas vêm adotando estratégias diversas
para contrabalançar a alta nos custos. Uma das
soluções é o downgrade, ou a troca de um plano
mais completo por outro mais enxuto (e mais
barato). “O fato é que a rede hospitalar privada
brasileira tem instalações dignas de primeiro mundo,

A cura pela gestão da tecnologia
A aplicação de inovações
tecnológicas no campo da
saúde suplementar não se
restringe à sua parte mais visível
– tomógrafos, órgãos artificiais,
terapias genéticas etc. No âmbito
da administração dos planos de
saúde, novas ferramentas de
tecnologia da informação também
estão mudando o relacionamento
entre operadoras e clientes. O
estudo “Healthcare and Life
Sciences – Predictions 2020”,
editado pelo Deloitte Centre for
Health Solutions, aponta entre as
principais tendências para o setor
a entrada em cena da medicina
digital e do uso de tecnologias
vestíveis (wearables) aplicadas
aos serviços de saúde. E soluções
como a utilização de big data e
analytics permitem uma gestão
mais focada nas individualidades

de cada paciente, aprimorando o
atendimento e a qualidade de vida
dos beneficiários.
“Nos Estados Unidos, o Hitech
Act e o Sunshine Act permitiram
um enorme investimento, na
última década, em tecnologia
para a transformação da
informação na saúde. Por meio do
primeiro, prontuários eletrônicos
se tornaram uma importante
ferramenta de monitoramento e
engajamento do fluxo do paciente.
Já o segundo trouxe mais
transparência para a relação entre
as indústrias farmacêutica, de
materiais e equipamentos médicos
e a comunidade médica”, afirma
Enrico De Vettori, sócio-líder da
Deloitte para o atendimento
à indústria de Life Sciences &
Health Care.”
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Severino Benner, CEO do Grupo
Benner, lembra que, nos Estados
Unidos e na Europa, determinados
tipos de consultas são realizadas
virtualmente, via internet. “São
atendimentos básicos, que
dispensam uma visita presencial,
com o uso de chats. Não têm fila,
não têm espera, e os custos são
muito menores. A regulamentação
do setor precisa mudar, para permitir
esse tipo de consulta no Brasil”, diz.
O especialista também aposta no
potencial das ferramentas analytics
no apoio à medicina preventiva. “É
possível monitorar os empregados
com doenças crônicas e prever
procedimentos de baixo custo para
lidar com as doenças, além de
descobrir o tipo de procedimento
que concentra os maiores gastos,
analisar sinistros e fazer projeções
para os próximos anos.”

Severino Benner, do Grupo
Benner: consultas virtuais
podem reduzir o tempo de
espera e os custos

Janaína Maia, do Walmart:
modelo de assistência
médica inclui precisão e
análise da sinistralidade e
acompanhamento de casos
críticos

mas que estão acima da capacidade de pagamento
da sociedade”, pensa Sérgio Galvão, ex-diretor de
Gestão da Rede Referenciada da Bradesco Saúde,
hoje consultor na Qualicorp Gama. “Diante disso,
vemos empresas migrando para planos de baixo
custo, com redes mais restritas e uma gestão mais
verticalizada.” A coparticipação – modelo no qual
os usuários dividem com o empregador os custos
de exames e consultas – também vem aumentando.
“A coparticipação é um mecanismo pedagógico.
O beneficiário tende a usar com mais critério e a
avaliar a relação entre o custo e o benefício de um
atendimento ou de uma cirurgia”, reflete Galvão.
Historicamente, a gestão dos planos de saúde
contratados por uma empresa é atribuição da área
de recursos humanos (RH). Isso vem mudando
nos últimos anos. “Os planos eram vistos como
instrumentos para retenção de funcionários e melhoria
do clima organizacional, às vezes, sem uma avaliação
sobre as reais necessidades da empresa”, relembra Irlau
Machado, CEO do Grupo NotreDame Intermédica,
que atende a mais de 3 milhões de associados e a
cerca de 5.000 empresas. “Hoje, o RH já entende
que não basta ter um bom plano: ele tem de ser
sustentável financeiramente também. Por isso, muitas

empresas passaram a envolver suas áreas de compras
e o departamento financeiro na hora de contratar
uma operadora de saúde.” Com mais informação
à disposição das contratantes, a gestão dos planos
pode ser mais detalhada. “Por exemplo, uma empresa
interessada em contar com um prestador específico
agora tem como saber o custo exato daquele
prestador dentro do valor pago pelo plano, para
avaliar se vale a pena ou não”, narra Machado.
Diretora de Recursos Humanos da rede varejista
Walmart, Janaína Maia reflete, em sua experiência,
algumas dessas realidades expostas pelos
especialistas. “Quando eu assumi a área de
Benefícios, as negociações com as operadoras já
eram realizadas pela área de Compras Indiretas da
empresa. Entendemos que esse modelo garante
um trabalho em parceria visando aos melhores
resultados para todos”, conta a executiva.
Responsável pela gestão dos benefícios de mais de
72 mil empregados, Janaína está atenta ao controle
de custos e à importância de conscientizar os
beneficiários sobre o uso equilibrado do plano de
saúde. “Nosso foco é a gestão completa do modelo
de assistência médica que praticamos. Isso inclui a
acurácia dos dados enviados para as operadoras, as
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“As crescentes oportunidades nas
áreas de tecnologia e health
analytics serão vetores de mudança
em resposta ao comportamento da
inflação em saúde, pois trarão, de
forma preditiva, os caminhos dos
riscos atrelados aos sinistros.”

Sérgio Galvão,
consultor na Qualicorp
Gama

Enrico De Vettori,
sócio-líder da Deloitte
para o atendimento à
indústria de Life
Sciences & Health Care

“Ninguém está satisfeito:
consumidores, médicos ou
operadoras. O setor precisa se
reinventar e isso passa por um pacto
entre todas as partes envolvidas.”
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análises profundas dos dados de sinistralidade e o
acompanhamento dos casos críticos. Já o beneficiário
tem a responsabilidade de usar o plano de forma
consciente, fazendo exames e consultas preventivas
que possibilitarão um melhor planejamento em caso
da descoberta de uma doença grave”, diz ela.

Miguel Brondi, da Unimed
Campinas: regulação médica
que inclua o gerenciamento
de sinistralidades contribui
para uma precificação
adequada

Gestão de sinistros
Em um cenário que demanda o máximo de
contenção possível, a gestão de sinistros –
mecanismo que permite saber quem aciona o plano,
por quais motivos e quais recursos estão sendo
usados – ganha importância fundamental. Uma
gestão efetiva permite ajustar os recursos dos planos
às demandas reais dos usuários e identificar pontos
de desperdício e utilização indevida. “É preciso
trabalhar com uma forte regulação médica, que
inclua o gerenciamento de exames, órteses, próteses,
materiais especiais e o tempo de permanência nas
internações. Isso ajuda a chegarmos a uma condição
de precificação justa e adequada”, exemplifica Miguel
Brondi, diretor comercial da Unimed Campinas.
Esse esforço deve ser complementado pela
disseminação de conceitos de educação em saúde
entre os beneficiários e também dentro da rede de
atendimento. “Cuidar da saúde no dia a dia como
compromisso de vida, o que inclui fazer exames
preventivos com assiduidade, é um forte aliado da
gestão de sinistros. É uma atitude capaz de evitar o
surgimento ou agravamento de doenças importantes,
que podem se tornar crônicas.”
Enrico De Vettori, sócio-líder da Deloitte para o
atendimento à indústria de Life Sciences & Health
Care, acredita que a tecnologia oferece grandes
perspectivas a todos os agentes para a maior
eficiência da gestão em saúde. “As crescentes
oportunidades nas áreas de tecnologia e health
analytics serão vetores de mudança em resposta ao
comportamento da inflação em saúde, pois trarão,
de forma preditiva, os caminhos dos riscos atrelados
aos sinistros”, afirma.
Para além das iniciativas que podem ser tomadas
por operadoras e contratantes, a judicialização dos
planos de saúde é um assunto cada vez mais em
pauta. Diante das carências dos serviços públicos de
saúde e dos custos crescentes do atendimento na
rede privada, as ações judiciais visando obrigar as

operadoras a prestarem determinados atendimentos
ou procedimentos específicos se tornaram uma
epidemia. De acordo com a Associação Brasileira
dos Planos de Saúde (Abramge), os valores gastos
pelas operadoras em disputas judiciais pularam de
R$ 558 milhões, em 2013, para R$ 1,2 bilhão, em
2015. Desse total, pelo menos R$ 320 milhões foram
empregados em ações referentes a procedimentos
não cobertos pelos contratos dos planos.
Leandro Fonseca, diretor adjunto de Normas e
Habilitação das Operadoras na Agência Nacional de
Saúde (ANS), acredita que muitos desses casos se
devem por falta de diálogo e cooperação entre as
partes. “A recorrência ao Judiciário tem impactado
a sinistralidade das carteiras. Cabe checar se não
há falhas na interação e na comunicação entre as
operadoras e os usuários e quais são as demandas
inapropriadas”, diz.
Irlau Machado, da NotreDame Intermédica,
concorda. “Muita coisa poderia ser solucionada com
conversa. A grande maioria dos casos é de situações
em que os contratos claros entre a empresa e a
operadora são descumpridos. As operadoras não
conseguem absorver os custos, que são repassados
para todos os usuários do sistema”, considera.
Leandro Fonseca lembra que, recentemente, o
Conselho Nacional de Justiça e a ANS assinaram
um termo de cooperação técnica segundo o qual
se comprometiam a trocar dados sobre os planos
de saúde, a fim de reduzir o número de demandas
judiciais e agilizar aquelas já em curso. “A troca de
informações técnicas e judiciais vai viabilizar uma
solução célere entre beneficiados e operadoras, sem
a necessidade de se chegar ao tribunal.”
Sérgio Galvão, consultor na Qualicorp Gama,
resume o panorama: “Vivemos uma das piores
crises para a saúde privada, que depende muito do
nível de emprego e do desempenho da economia.
Ninguém está satisfeito: consumidores, médicos
ou operadoras. O setor precisa se reinventar e
isso passa por um pacto entre todas as partes
envolvidas. A nova realidade abre oportunidades
para operadoras que tenham redes bem
negociadas, que invistam em prevenção e na gestão
de casos crônicos, e que buscam parcerias com as
equipes médicas, reduzindo custos.”
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As vias da
reconstrução
As empresas do setor da construção civil podem acelerar o
passo da recuperação se focarem na melhor definição dos
lançamentos, em portfólios equilibrados, em mais
produtividade e no entendimento das particularidades
regionais. Por Gleise de Castro

D

epois do intenso aquecimento
experimentado entre 2009 e 2013,
marcado pelo boom de lançamentos,
vendas e preços no mercado imobiliário,
o setor da construção civil passou a
viver uma situação bem distinta. Queda na demanda,
excesso de estoques e retração do crédito, somados
aos efeitos da recessão econômica, deprimiram
o segmento de imóveis, enquanto a queda na
arrecadação de impostos e outros desafios incidentes
sobre o dia a dia de algumas das principais empresas
do setor impactaram a área da construção pesada.
Nesse cenário, as estratégias de boa parte das
empresas se concentraram em corte de custos,
diminuição de lançamentos e redução de estoques no
mercado imobiliário, para melhorar o fluxo de caixa.
Outra providência foi calibrar os lançamentos, com
produtos de maior liquidez e que se ajustassem com
maior precisão aos diferentes perfis de consumidores.
No segmento de obras de infraestrutura, são discutidas
alternativas, como Parcerias Público-Privadas (PPPs).
A indústria da construção, conforme dados do
Sindicato da Construção de São Paulo (SindusconSP), começou a reverter a curva de crescimento
em 2014, quando repetiu o desempenho de
2013. Em 2015, o Produto Interno Bruto (PIB) da
construção caiu 7,6% e, para 2016, a expectativa
da entidade é de retração de 5%. Os segmentos

mais afetados foram a construção imobiliária e as
obras de construção ou ampliação da infraestrutura.
“A retração dos investimentos e a diminuição do
crédito, somadas à falta de confiança na política
econômica, contribuíram para a retração da
demanda por parte de investidores e famílias”, diz
o presidente do Sinduscon-SP, José Romeu Ferraz
Neto. Esse fenômeno provocou a redução de
lançamentos imobiliários nos últimos dois anos,
levando incorporadoras e construtoras a priorizarem
a venda dos estoques.
Na área de infraestrutura, o impacto da recessão
não foi menor. A desaceleração das novas
contratações do Programa de Aceleração do
Crescimento (PAC) e a paralisação de obras
do programa já em andamento diminuíram
consideravelmente o ritmo do segmento. Além
disso, com menor arrecadação, governos estaduais
e municipais também reduziram a contratação de
obras públicas, enquanto a expectativa de novas
obras a partir de concessões de rodovias, ferrovias,
portos e aeroportos não se confirmou.
Portfólio equilibrado
Para Marie Menezes Rodrigues, diretora da área de
Consultoria Empresarial da Deloitte e especialista
no setor de construção, como o boom do mercado
imobiliário englobou vários tipos de produtos, as
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empresas não se preocuparam com uma análise
adequada do mercado. “Foram feitos vários
lançamentos semelhantes, não só no eixo Rio-São
Paulo, mas no Brasil todo. As empresas não se
preocuparam em saber o tamanho do mercado”,
afirma. O grande desafio para as construtoras e
incorporadoras hoje, reforça a diretora da Deloitte,
é diminuir os estoques e identificar produtos que
ainda consigam chamar a atenção de investidores
e famílias. “Um produto que vende bem em São
Paulo não necessariamente vai vender bem no Rio
de Janeiro ou no Nordeste, por exemplo”, explica
Marie.
Ter um portfólio mais equilibrado é outro ajuste
necessário. O mercado de alta renda, por exemplo,
apesar de continuar vendendo, é finito, e empresas
especializadas nesse segmento começam a operar
também com outras faixas, já que as atenções dos
investidores se voltam para imóveis menores, que
têm maior liquidez.
Foi o que fez a Moura Dubeux Engenharia, do
Recife (PE), que atua no Nordeste. Especializada
em imóveis de alto padrão, a construtora e
incorporadora voltou-se agora para produtos
de ticket mais baixo, a partir de R$ 250 mil,
correspondente à faixa imediatamente superior à
do programa Minha Casa Minha Vida, do Governo
Federal. “Estamos tendo receptividade muito boa
nesses empreendimentos. Vamos continuar tendo
produtos de alto padrão, mas os financiados pelo
Sistema Financeiro da Habitação (SFH), de ticket
mais baixo, estão indo melhor, porque ainda contam
com oferta de crédito”, diz Gustavo Moura Dubeux,

acionista da empresa. “É preciso ser muito cirúrgico
nos lançamentos para ter velocidade de venda,
e estar muito bem em inteligência de mercado
para saber que o empreendimento vai ter boa
receptividade.”
Os lançamentos da empresa, antes de R$
800 milhões a R$ 1 bilhão por ano, foram
reduzidos para R$ 530 milhões em 2015. Em
2016, a construtora prevê elevar esse valor para
R$ 800 milhões. Para adequar-se ao novo cenário,
a Moura Dubeux também reduziu suas despesas
administrativas e concentrou-se no aumento da
produtividade da obra e na revisão de processos
internos, visando melhorar sua governança e
compliance. Na visão de Gustavo Moura Dubeux,
o caminho para a recuperação do mercado passa
por ampliar o crédito imobiliário, com taxas de juros
mais baixas. “A crise econômica é uma situação
passageira e este é um mercado que, melhorando
as expectativas, volta a reagir com rapidez”, diz o
empresário.
A Helbor, incorporadora residencial e comercial
de Mogi das Cruzes (SP), que opera em 27 cidades
de 10 Estados, com forte atuação na região
metropolitana de São Paulo, reduziu os lançamentos
a partir de 2014, quando a economia começou
a desaquecer. Eles recuaram de R$ 2 bilhões, em
2013, para R$ 1,2 bilhão, em 2014, e atingiram
apenas R$ 350 milhões em 2015. No ano passado,
as vendas da empresa caíram 30% e a receita
diminuiu 19%. “Temos receita ainda oriunda de
vendas passadas, de empreendimentos ainda não
entregues”, diz Ricardo Garcia, diretor de Relações

“A crise econômica é uma situação
passageira e este é um mercado que,
melhorando as expectativas, volta a
reagir com rapidez.”
Gustavo Moura Dubeux, acionista da Moura Dubeux Engenharia
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com Investidores da Helbor. A empresa, que atua
com todos os tipos de imóveis, exceto os voltados
para as classes de baixa renda, concentra-se agora
em imóveis residenciais de médio e alto padrões,
segmento menos afetado do que o de imóveis
comerciais.

Ricardo Paixão Pinto
Rodrigues, da MRV:
crescimento na contramão do
mercado, por conta do foco
na construção de habitação
popular, o segmento menos
atingido pela crise

Para Garcia, 2016 deve ser um ano tão difícil
como 2015, mas 2017 deve ser melhor. “O ciclo da
indústria da construção é longo. Ainda estamos na
metade do ciclo de ajuste, que começou em 2014”,
avalia o executivo. Entre a compra do terreno e a
entrega do imóvel, o ciclo dura de três a quatro
anos. Mas esse prazo pode ser abreviado, caso as
expectativas melhorem, já que o setor costuma
trabalhar com projetos preparados de antemão.
“Temos projetos prontos na prateleira, que podem
reduzir um pouco esse ciclo, quando o mercado
melhorar”, diz Garcia.
Impulsionada pelo programa Minha Casa Minha
Vida, a construção de habitação popular é o
segmento menos atingido pela crise. Nas fases
1 (2009-2010) e 2 (2011-2014), o programa foi
responsável pela contratação de mais de 3,7
milhões de unidades habitacionais, das quais foram
concluídas 2,5 milhões. “O programa teve o mérito
adicional de responder por boa parte dos novos
empregos na indústria da construção, além de
contribuir para o combate do déficit habitacional”,
avalia Ferraz Neto, do Sinduscon-SP.
Especializada nesse segmento, com 90% do
volume de vendas e 86% dos resultados vinculados
ao programa Minha Casa Minha Vida, a MRV
Engenharia manteve o nível de operação e
tornou-se a maior do País em vendas. Em 2015, a
construtora e incorporadora obteve lucro líquido
de R$ 550 milhões e R$ 806 milhões de geração
de caixa, um recorde histórico. A receita líquida
atingiu R$ 4,8 bilhões, 14% acima da obtida em
2014. Isso apesar da queda de 8,6% nas vendas,
para R$ 5,576 bilhões. Segundo a empresa, o recuo
decorre da maior restrição ao crédito habitacional
e da consequente mudança adotada pela MRV
Engenharia na estratégia de comercialização, que
passou a condicionar a venda à aprovação, pelo
banco, do crédito ao cliente. Antes, a empresa
primeiro fazia a venda e depois encaminhava o

cliente ao banco, o que resultava em certo grau de
cancelamento.
A empresa opera com as faixas 2 e 3 do programa
federal, cujo financiamento é feito com recursos
do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS),
com regras mais próximas das de mercado, porém
com juros mais baixos. “Nosso cenário é bem
distinto das faixas de média e alta rendas. Nosso
cliente normalmente compra por necessidade, por
estar constituindo família. Com taxas do programa
Minha Casa Minha Vida, a prestação mensal é mais
atrativa do que o aluguel”, diz Ricardo Paixão Pinto
Rodrigues, diretor de Planejamento Financeiro e
Relações com Investidores da MRV. “O programa
propiciou, desde 2009, um grande aumento no
tamanho do mercado”, diz o diretor da MRV.
Depois de se expandir no interior do País nos
últimos anos, a empresa pretende agora ampliar sua
participação nas principais regiões metropolitanas,
aproveitando o momento de menor concorrência
e queda nos preços dos terrenos. Com a queda
na demanda, a empresa aproveita também para
renegociar contratos com fornecedores. “Esse é o
lado bom da crise”, diz o executivo.
Marie Menezes Rodrigues, da Deloitte, observa
que é no segmento de moradia de interesse
social que hoje está o grande déficit habitacional.
“A visão do setor é de que não há mais déficit
para a classe média, e a expectativa é de que, até
2023, deverá ser suprido o déficit habitacional
para as pessoas de baixa renda. A crise não está,
de fato, afetando tanto as empresas que atuam
no segmento que conta com o programa do
Governo Federal”, afirma. A modalidade tem custo
preestabelecido pelo governo e as empresas
sabem o preço final e a faixa de renda do
trabalhador. “A preocupação é desenvolver um
produto com uma parcela que caiba no bolso do
consumidor”, diz a diretora.
De qualquer forma, independentemente do
segmento de mercado, as soluções para acelerar a
recuperação do setor de construção parecem passar
por uma combinação de aprendizado dos últimos
anos para viabilizar um crescimento sustentável
nos próximos.
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Oásis de oportunidade ou necessidade de um olhar diferente?
Levantamento da Deloitte e do Sinduscon-SP retrata a realidade de dez cidades do interior paulista e
sinaliza a importância de entender melhor as peculiaridades locais
Apesar da queda acentuada nos negócios do setor
imobiliário nos últimos anos, o mercado brasileiro é
tão grande e heterogêneo que acaba propiciando
oportunidades interessantes em certos mercados
regionais, que destoam da média nacional. É o caso do
vibrante e cada vez mais emergente interior do Estado
de São Paulo, como se verificou em pesquisa conjunta
concluída em abril pela Deloitte e pelo Sindicato da
Construção de São Paulo (Sinduscon-SP) sobre o
mercado local.

José Romeu Ferraz Neto,
do Sinduscon-SP: com a falta
de recursos do governo para
obras públicas, as PPPs e as
concessões despontam como
solução

Uma tendência presente em praticamente todas as
sub‑regiões é a demanda por habitação. “Alguns
municípios tendem a demandar mais moradias de alto
padrão; outros requerem produtos mais voltados ao
segmento médio da população; outros, para famílias
de baixa renda”, diz José Romeu Ferraz Neto, presidente
do Sinduscon-SP.

O estudo mostra potenciais específicos de
desenvolvimento urbano em dez sub-regiões do Estado
de São Paulo, para obras residenciais, comerciais,
industriais, de habitação popular e de ampliação da
infraestrutura. As cidades-chave abordadas foram:
Bauru, Campinas, Mogi das Cruzes, Presidente Prudente,
Ribeirão Preto, São José do Rio Preto, São José dos
Campos, Santo André, Santos e Sorocaba. As análises
foram conduzidas a partir de três pontos de vista:
demografia, oferta no setor e cenário econômico, com
dados fornecidos pelas prefeituras das cidades locais e
por empresas privadas.

Outro ponto comum a todas elas é o crescimento
constante do Produto Interno Bruto (PIB) municipal
entre 2010 e 2015, em contraste com a retração da
economia nacional. A cidade que mais cresceu entre
aquelas envolvidas na pesquisa foi Santos, com média
de 10,1% anuais nos últimos cinco anos. A que menos
cresceu foi São José dos Campos, com uma expansão
média anual de 3,5% no período. Outra semelhança é
a queda no percentual de empregos formais na
construção civil, dado colhido da pesquisa mensal da
Fundação Getulio Vargas (FGV). A menor redução,
de 2%, ocorreu em São José do Rio Preto. A maior,
acima de 18%, foi registrada em Sorocaba. Em
outras características, porém, as cidades são
bastante distintas.

Com essa gama de informações, foi possível identificar
que o cenário de construção civil do Estado é bastante
diversificado – já que cada cidade possui suas
particularidades –, sinalizando que os empresários do
setor devem conhecer as necessidades e características
de cada localidade para planejarem produtos e serviços
adequados.

O estudo também comparou tipos de domicílio.
Presidente Prudente e São José do Rio Preto, por
exemplo, são as cidades com mais residências das
classes A, B e C, enquanto Mogi das Cruzes lidera
em domicílios da classe E, seguida por Santo André.
Na classe D, o primeiro lugar fica com Bauru, seguida
por Sorocaba.

“As sub-regiões avaliadas [pelo estudo] apresentam
oportunidades para alguns segmentos inseridos no
setor de construção civil. Basta analisar
criteriosamente a demanda de cada cidade.
Enxergamos, portanto, que o avanço dessa
expansão está nas mãos das empresas que
conseguirem compreender essa peculiaridade.”
Marie Menezes Rodrigues, diretora da área de Consultoria Empresarial da Deloitte, especialista no
setor de construção e corresponsável pela pesquisa realizada com o Sinduscon-SP
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A pesquisa levantou ainda o prazo para licenciamento
e aprovação de novos empreendimentos. O ciclo
mais rápido, segundo Marie Menezes Rodrigues,
diretora da área de Consultoria Empresarial da Deloitte,
especialista no setor de construção e corresponsável
pela pesquisa, é o de Presidente Prudente, de cerca de
três meses. “Essa rapidez é boa para o empreendedor,
pois afeta positivamente o fluxo de caixa”, diz. “A ideia do
estudo foi olhar o mercado do interior paulista
com outras lentes, para identificar oportunidades e
coisas boas que estivessem acontecendo. As subregiões avaliadas apresentam oportunidades para alguns
segmentos inseridos no setor de construção civil. Basta
analisar criteriosamente a demanda de cada cidade.
Enxergamos, portanto, que o avanço dessa expansão
está nas mãos das empresas que conseguirem
compreender essa peculiaridade”, analisa a diretora
da Deloitte.
Outro dado pesquisado foi o preço médio do metro
quadrado de imóveis residenciais e comerciais em cada
sub-região. A informação é relevante, aponta Ferraz Neto,
do Sinduscon-SP, para a decisão sobre investimentos
futuros. O conjunto de dados, que inclui o nível de
emprego de cada localidade, permitiu a montagem de
um ranking de cidades com melhor custo-benefício sobre
os preços praticados em cada praça. O estudo revela
também a tendência de ampliação da infraestrutura
urbana. “Como as obras públicas se reduziram em
virtude da escassez de recursos do governo e da
queda da arrecadação, o Sinduscon-SP entende que as
PPPs e as concessões serão a grande solução estratégica
para o desenvolvimento das sub-regiões do Estado”, avalia
Ferraz Neto.
Na área habitacional, há boas perspectivas para
determinados nichos em praticamente todas as regiões
de São Paulo. Enquanto Campinas e Santo André,
por exemplo, desenvolveram habitação para todos
os segmentos de mercado, Mogi das Cruzes e Bauru
enfatizaram mais a produção de domicílios para a
faixa de menor renda. Na área de obras públicas, há
oportunidades especialmente em cidades que tiveram
maior desenvolvimento urbano nos últimos anos, como
Ribeirão Preto e São José dos Campos.

Cidades como São José dos Campos (no alto) e Ribeirão Preto, que tiveram maior
desenvolvimento urbano nos últimos anos, continuaram a oferecer ótimas oportunidades
ao setor da construção civil

Para Ferraz Neto, o cuidado a se tomar, tanto pelos
planejadores das prefeituras como pelos investidores, é
observar com atenção quais segmentos de atividade da
construção já estão razoavelmente atendidos e quais os
que apresentam potencial de demanda. “Concatenar essas
informações com a detecção de fontes de financiamentos
e, onde for possível, amarrar com programas de governo
ou provocar a formatação de PPPs e concessões são
outras providências relevantes”, diz o presidente do
Sinduscon-SP.
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O mundo e a corporação

Não tente escapar
da onda digital
O estudo “Tech Trends 2016 – Como Inovar na Era Digital”, realizado
pela Deloitte, examina a constante evolução do cenário tecnológico no
mundo e traz as tendências da área que devem impactar fortemente os
negócios até 2018.
Entre as principais tendências destacadas pelo estudo, estão as
transações digitais, que vêm estabelecendo novos padrões para a
economia global e promovendo uma transformação em diversas frentes,
como:
• os novos modos de operação nos meios de pagamento;
• o avanço da realidade virtual e da realidade aumentada;
• o potencial disruptivo da Internet das Coisas;
• o impacto das chamadas “tecnologias exponenciais” (que ampliam
sua capacidade em ritmo muito acelerado, como é o caso de
computadores, mecanismos de inteligência artificial, robótica etc) sobre o
empreendedorismo social, em projetos de áreas como educação, saúde,
mudanças climáticas e direitos civis.
A segurança cibernética é outro tema abordado, tendo em vista o
aumento da abrangência dos riscos cibernéticos em empresas com
operações cada vez mais digitais.
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As tendências trazidas pela revolução digital exigem novas abordagens
operacionais e impactam as estratégias de crescimento das empresas
TI com a velocidade certa
Os departamentos de tecnologia da informação
(TI) das empresas precisam de mais mecanismos
estratégicos para apoiar internamente as mudanças
na velocidade do mercado. Na prática, a TI passa
a ser o principal componente do negócio nesses
tempos de transformação.

Redefinição de sistemas centrais
Modernizar os sistemas internos de informação
das empresas pode fornecer uma base sólida para
melhorias em processos críticos e endereçar os
desafios mais complexos de negócios.

Plataformas autônomas
A TI se tornará um provedor de serviços auto
gerenciável e sem limitações técnicas de capacidade,
desempenho e escala, por meio de uma abordagem
“uma vez construído, implemente em qualquer
lugar”.

Blockchain e bitcoin: confiança institucionalizada
Os blockchains (sistemas de registros que garantem
a segurança das operações realizadas pelas
criptomoedas, como o bitcoin*) se apresentam
como uma alternativa viável e de confiança
institucionalizada para a economia digital,
transpondo para esse ambiente os conceitos de
transações comerciais, contratos, identidade e
gestão de ativos.

Realidades virtual e aumentada dentro das
empresas
Na prática, as realidades virtual e aumentada já
estão entre nós e as empresas podem se beneficiar
da utilização dessas tecnologias, permitindo
uma interação intuitiva para finalidades diversas,
com simulações reais, treinamentos de equipe e
manutenção de equipamentos complexos.

Analytics industrializados
Dados estão entre os ativos mais importantes
das empresas. Porém, apenas algumas delas têm
investido consistentemente nessa área e possuem
talentos, plataformas e processos para transformar
a informação em conhecimento, como vantagem
competitiva.

Internet das Coisas: de sensores à execução
Gerenciamento de dados, gestão de eventos e
ampliação dos limites dos sistemas e processos
de TI tradicionais são o novo foco estratégico das
iniciativas de internet das coisas (IoT).

Impacto social de tecnologias exponenciais
As organizações precisam ter um papel mais ativo
no aproveitamento das chamadas “tecnologias
exponenciais” para resolver os grandes desafios da
sociedade global, em razão, por exemplo, dos seus
ganhos de escala potenciais.
* Leia mais sobre bitcoins na edição 44 de Mundo Corporativo.

Para mais detalhes sobre este e outros
estudos da Deloitte sobre tecnologia, acesse
www.deloitte.com/cioprogram
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Radar corporativo

Estudos e fontes de informação
América Latina traz oportunidades

A tecnologia que influencia o consumo

Mercado regional é opção
interessante para empresas latinoamericanas, incluindo as brasileiras,
que pretendem se internacionalizar

Estudo traz o levantamento dos
maiores varejistas do mundo e
uma análise sobre o impacto da
cultura digital no setor

Em meio ao recente cenário econômico desafiador
do Brasil, as empresas que focaram seus processos
de expansão nos mercados globais nos últimos
anos ou pretendem fazê-lo agora, por conta da
conjuntura do mercado interno, podem diversificar
ainda mais sua atuação – ampliando o peso da
América Latina nos seus planos – e remodelar suas
estratégias.

O tradicional levantamento “Os Poderosos do
Varejo Global”, da Deloitte, chega à sua 19ª edição
e traz, mais uma vez, o ranking e uma análise do
desempenho dos 250 maiores varejistas do mundo.

Este é um dos indicativos da análise aprofundada que
a Deloitte realizou a respeito das empresas mais bemsucedidas da América Latina, por meio do estudo
“Como se Tornar uma Multilatina – Principais Fatores
para uma Atuação Regional na América Latina”.
O estudo constatou que empresas de forte atuação
regional (as chamadas “Multilatinas”) e corporações
de abrangência mundial (as “Latinas Globais”)
apresentam estratégias distintas para serem
bem‑sucedidas em seus mercados. Entre as principais
diferenças, estão: a concentração das Latinas Globais
em práticas de eficiência de custos e economia de
escala, enquanto as Multilatinas competem com
estratégias com base na abrangência de seu escopo;
a diferenciação de setores (as Multilatinas operam
em segmentos de serviços – varejo e transporte
especialmente –, o que dificulta o processo de
globalização); e estratégias de crescimento: as Latinas
Globais usam as aquisições como principal ferramenta
para expansão internacional e as Multilatinas
tendem a optar pelo crescimento orgânico.
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O estudo também aborda como o maior acesso
às informações digitais afeta as vendas nos canais
online e vem impactando o comportamento dos
consumidores e as vendas nas lojas físicas – conceito
denominado “influência digital”.
No âmbito brasileiro, o relatório traz tendências que
desafiam as empresas do setor de varejo a tornarem
suas estruturas mais digitais. São elas: ferramentas
de analytics para decifrar os gostos e a sensibilidade
a preços de um mercado consumidor cada vez mais
fragmentado, Internet das Coisas (IoT), computação
em nuvem e modelos de parceria para a oferta de
infraestrutura tecnológica e segurança cibernética.

Saídas para as mineradoras

Conselheiros em busca de confiança

Inovação e excelência
operacional são caminhos
para que mineradoras
recuperem crescimento

Estudo da Deloitte mostra lacuna
entre o nível de ciência dos
conselheiros sobre as ameaças de
crise e a preparação das empresas
para lidar com elas

As empresas do setor de mineração, que enfrentam
um ciclo de queda nos preços, têm procurado
alternativas para conduzir os negócios no atual
ambiente desafiador.

Mais de três quartos dos membros de conselho
em todo o mundo confiam na capacidade de suas
organizações em lidar com situações de crise, mas
apenas metade é confiante de que elas estejam
efetivamente preparadas para esses desafios. É o
que revela o estudo “Crise de confiança”, realizado
pela Deloitte. O levantamento evidencia que
somente 49% das empresas têm os recursos ou
processos em andamento necessários para lidar com
uma crise com o melhor resultado possível.

Produzido pela Deloitte, o relatório “As Tendências
da Mineração – As Dez Principais Questões que as
Empresas do Setor Enfrentarão em 2016” detalha os
mais prementes temas que impactam o segmento,
tais como a busca pela inovação e pela eficiência
operacional, os riscos e as volatilidades do mercado
global, as dificuldades de acesso ao financiamento,
a prática crescente de fusões e aquisições e os
aspectos tributários e sociais que envolvem a
atividade.
De acordo com o estudo, até que a demanda
mundial por commodities se consolide mais uma
vez, o setor continuará a se contrair, o que requer
eliminar desperdícios. As empresas que sobrevivem
irão então emergir mais enxutas, mais fortes e mais
inovadoras no modo como operam.

O estudo indicou também que danos à reputação
corporativa foram classificados como a área de
maior vulnerabilidade nas empresas, seguidos de
perto por crimes cibernéticos. Outro resultado
do estudo foi de que menos da metade dos
conselheiros respondentes se envolveu com a
administração para entender o que tem sido feito
em termos de preparação para crises.
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Conteúdos para líderes financeiros

Newsletter de finanças corporativas

Estudos, livros e entrevistas
oferecidos pelo CFO Program
abordam os desafios diários dos
líderes de finanças

Comunicado traz regularmente
informações sobre mercados
de fusões e aquisições, dívida
e capitais, além de cenários de
investimento

A Deloitte disponibiliza, por meio do CFO Program
– um programa de relacionamento que visa
oferecer interação, conteúdos relevantes e soluções
multidisciplinares para a atuação dos diretores
e profissionais da área financeira – uma série de
publicações e materiais audiovisuais sobre os
desafios de gestão.

A Deloitte, por meio da sua área de Financial
Advisory, emite uma newsletter mensal sobre os
principais movimentos e tendências relacionados a
finanças corporativas no Brasil.

Com base na experiência e no conhecimento de
especialistas Deloitte, foram produzidos estudos,
livros, pesquisas primárias e entrevistas que trazem
uma visão integrada e estratégica, refletindo as
últimas tendências em finanças e ajudando os
líderes financeiros a endereçar os seus principais
desafios de negócio.
Acesse os conteúdos do CFO Program em
www.deloitte.com/cfoprogrambr.
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A newsletter traz informações sobre o cenário
econômico e de negócios e os principais pontos de
atenção para os agentes de mercado, incluindo a
evolução das operações de fusões e aquisições de
empresas, os movimentos dos mercados de capitais
e dívidas e os índices que impactam decisões de
investimento.
Para assinar a newsletter de Financial Advisory
da Deloitte, entre em contato:
brcorporatefinance@deloitte.com.

Orientações para compliance

Educação é desafio no Rio de Janeiro

Normas contábeis e Lei
Anticorrupção são temas de curso
da Deloitte Educação Empresarial

Edição regional do Índice de
Progresso Social mostra um
retrato inédito do desenvolvimento
socioambiental da cidade

A Deloitte, por meio de sua prática de Educação
Empresarial, compartilha conhecimento técnico
para apoiar os mais diversos aspectos de gestão e
operação nas organizações.

O Índice de Progresso Social do Rio de Janeiro
(IPS Rio), levantamento inédito conduzido pelo
Instituto de Pesquisa Pereira Passos a partir da
metodologia mundialmente aplicada do IPS,
demonstrou que a educação ainda constitui um dos
desafios sociais mais críticos da cidade. O acesso à
educação superior, por exemplo, figurou como o
pior componente avaliado entre todos os quesitos
abordados pelo estudo.

Entre os cursos previstos por essa frente, está o
de “Aspectos Relevantes na Aplicação das Práticas
Contábeis”, com cinco módulos presenciais e início
em 9 de agosto. O curso irá apresentar e discutir os
principais aspectos sobre a aplicação das práticas
contábeis e as orientações para o preparo de
demonstrações financeiras.
Entre as opções de cursos online, está o treinamento
sobre a Lei Anticorrupção, que possui 1h30 de
duração e aborda o contexto, a abrangência e os
impactos da Lei nº 12.846/13.
Para mais informações sobre os cursos da
Deloitte Educação Empresarial, entre em contato:
deloitteeducacao@deloitte.com.

O desafio, porém, é nacional. Na edição 2015 do
IPS – liderado pela instituição Social Progress
Imperative –, que retratou o desenvolvimento social
de 133 países, o Brasil, que alcançou a 42ª posição,
ficou somente com o 62ª lugar global no quesito
acesso à educação superior.
Na visão da Deloitte, patrocinadora global do
IPS e membro do comitê de gestão da Rede
#ProgressoSocialBrasil, esse quadro invoca a
responsabilidade da iniciativa privada. O meio
empresarial desponta como agente potencialmente
transformador dessa realidade, por meio de projetos
desenvolvidos na área social e da educação.
Veja mais sobre o IPS e o IPS Rio em
www.socialprogressimperative.org.

Todos os estudos e pesquisas apresentados nesta seção estão disponíveis em www.deloitte.com.br
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Inspiração

O ciclo natural
dos negócios

“O mundo detesta mudanças
e, no entanto, é a única coisa
que traz progresso.”
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Charles F. Kettering,
inventor norte-americano,
engenheiro e empresário.
O pensamento ilustra a
temática desta e das
três edições anteriores de
Mundo Corporativo, que
trataram das mudanças
intermitentes do mercado –
um processo irreversível – e
da importância, agora ainda
maior, de protagonizar a
própria transformação do
negócio

Boas práticas impactam o mundo
A transformação do Brasil
começa na sua empresa
A Deloitte tem o propósito de gerar impactos positivos para seus clientes,
seus profissionais e a sociedade, em todo o mundo.
Estamos mais prontos do que nunca para construir, com a sua organização,
a estratégia, a gestão e as práticas corporativas que vão gerar negócios consistentes
e sustentáveis. O que impacta a sua empresa e o Brasil é importante para nós.

www.deloitte.com.br
#impactthatmatters
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